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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo  2, ročník 3.                                                           školský rok 2015/2016 
 

              ZIMA, ZIMA TU JE...                                                     

 
  

 

 

 

... sniežik poletuje. Ej, keby poletoval, to by bola nádhera! Tohoročná zima nám síce 

nadelila trochu romantiky vo forme bieleho snehu hneď po Vianociach, sniežik však 

nevydržal dlho. No my sa nevzdávame nádeje, že pani Zima ešte potrasie svoju perinu 

a spustí na zem krásne snehové vločky. A tak sledujeme predpovede počasia, kedy to 

bude. A potom si urobíme parádnu guľovačku alebo sa pôjdeme posánkovať, ľahneme si 

do bielej periny a nakreslíme si anjela. Alebo si postavíme veselých snehuliakov. Možno aj 

takých, akých nám nakreslili deti z triedy B variantu s pani učiteľkou Koskovou. Dúfame, 

že sa dočkáme. 
                                                                                                                      (Mgr. Hodulová J.) 
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Moje kamarátky     
 

Kamarátstvo sa nedá ničím nahradiť. Nedá sa kúpiť v obchode za peniaze. 

My, ľudia na vozíčkoch si veľmi vážime,  že sa môžeme spolu porozprávať, 

povedať si, čo pekné sme zažili, kde sme boli. Vždy sa spolu zasmejeme a 

zabavíme. Naše centrum voľného času je na to ako stvorené.  Ja mám 

najradšej výtvarnú výchovu. Kreslíme tam opadané stromy v zime, alebo 

zimnú zasneženú prírodu a keď je teraz to veselé obdobie plesov a 

karnevalov, tak sme na výkres nakreslili farebných a veselých šašov. Kresby 

mojich kamarátok sú veľmi pekné a zaujímavé, podľa našej fantázie  a  

predstáv. Každá kresba vyzerá úplne inak.  A aby sa nám ľahšie kreslilo, 

púšťame si  pri tom veselú hudbu. Karneval sa nám už pomaly blíži a už 

teraz sa teším, ako si s kamoškami a pani učiteľkami  zatancujeme a 

vybláznime sa.  Moje kamarátky sú veselé a milé, usmievajú sa ako slniečko. 

Máme spoločné témy a záľuby - hudba, knihy, cvičenie, terapeuti a internet. 

Rady si zahráme aj bocciu. Väčšinou sa poznáme zo základnej školy, no s 

niektorými sa poznám kratšie. 

Moje kamošky sa volajú Veronika, Simonka, Vanda , dve Veroniky a dve 

Simonky. Mám aj novú kamarátku, s ktorou  si píšem cez internet. Som 

rada, že ich mám. 
                                                                                               (Slávka Gonová – klientka CVČ) 

                  Moji  kamaráti    
V mojom živote som spoznal veľa ľudí, s ktorými som si dobre vychádzal. No 

keď som mal osem rokov, stretol som človeka, na ktorého doteraz spomínam. 

Volal sa Filipko a stal sa mojim najlepším kamarátom. Navštevovali sme sa 

a keď sme boli väčší, tak sme chodili sami von. Na sídlisku sme mali 

ihrisko,kde sme sa radi hrávali. Tam sme sa zoznámili aj s inými kamarátmi 

– súrodencami Kikom a Martinou. Vonku sme mali aj náš „klub“. Tam sme 

mali „pekáreň“, kde sme si vyrábali z hliny chlieb, rožky, žemle a lúpačky. 

V lete sme spolu hrávali na ihrisku futbal. Bol som rád, že sme taká dobrá 

partia. Často sme sa na nejakej vtipnej veci veľa nasmiali. To sú moje 

najkrajšie spomienky na detstvo. Aj teraz mám niekoľko kamarátov, ale 

takých dobrých, ako som mal v mojom detstve, som ešte nenašiel. 
                                                                                                  (Tomáš Grošmíd – klient CVČ) 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 

 

Ako na Nový rok, tak po celý rok. 

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále. 

Prešli Hromnice – koniec sanice. 
(Mgr. Kodajová Eva) 
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Zimný príbeh 
Spinkal som. Ráno som sa zobudil a pozrel som sa von oknom. Snežilo. Išiel som sa 

sánkovať. Poprosil som Perinbabu, aby snežilo ešte viac. Zlá macocha však zakliala 

Perinbabu a teraz ona vládla na Severnom póle. Macoche sa nechcelo snežiť. No veď 

počkaj! Vyhnal som zlú macochu a zachránil Perinbabu. Tá nám nasnežila celé záveje 

snehu. Tak som sa išiel s kamarátmi guľovať. Dostal som guľou do hlavy. To mi urobil 

môj brat Jožko! Tak som ho aj ja poriadne vyguľoval. A tu sa príbeh končí.  

                                                                                                        (Andrej Šarkőzi – žiak 7.A) 

 

Moje mestá 
Volám sa Jožko  Šarkőzi. Moje mesto sa volá Trnava. Jeho prezývka je Malý Rím, pretože 

je tam korunovačný kostol. V Trnave je nový futbalový štadión, zimný štadión, kino, 

divadlo, stanica, Max, ihriská pre deti, veľa, veľa obchodov, Mekdonald a fabriky. Stred 

mesta obklopujú hradby. 

 Trnava je moje rodné mesto. Bývala tam celá moja rodina – mama, tato, dedko, babka, 

krstná, krstný a moji súrodenci. Pred domom máme dvor, kde sa hrávam. Keď som bol 

malý, chodievali sme často do mesta ako veľká rodina. To sa mi páčilo. Teraz už do 

Trnavy chodievam len na návštevy k rodine. 

 Ja žijem už niekoľko rokov v Piešťanoch v detskom domove, ale do Trnavy sa vraciam 

rád. V Piešťanoch sa mi páči tiež. Je to pekné mesto. Sú tu kúpele, kino, obchody, park, 

školy. Do školy chodím s mojim bratom Andrejom. Najradšej mám informatiku, lebo 

môžem pracovať s počítačom.  

To je všetko o mojich mestách Trnave a Piešťanoch.                     (Jozef Šarkőzi – žiak 7.A)        

                                                                                                           

     
                                               Súrodenci Andrej a Jožko Šarkőzi
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                                                     ZIMNÁ ANGLIČTINA 

 

 

(Pripravila Mgr. Kodajová E.) 
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Projekt Zdravé plodiny s Nadáciou Volkswagen pokračuje 

      

Áno, už máme za sebou prvé „kuchárčenie“.  Zo zdravej suroviny – ovsených vločiek -  sme si napiekli skvelé, chutné 
a jednoduché keksíky, ktoré by mohli konkurovať aj tým z obchodu. 

Odovzdávanie kníh  –  projekt „Otvor srdce – daruj knihu“ 

                

Vďaka členkám klubu PIWC boli v rámci projektu „Otvor srdce – daruj knihu“ obdarované ďalšie deti peknou knižkou.  

Opäť prišiel Mikuláš 

    

Mikuláš s anjelom a čertom prišli naše deti potešiť sladkosťami do Kursalonu. Deti sa mu odmenili pekným programom. 
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Vianočný večierok 

    

Na vianočné prázdniny sme odchádzali dobre naladení vďaka vianočnému večierku, na ktorom deti predviedli prednes, 
spev i tanec. Tiež sme si zasúťažili a rozbalili darčeky – pomôcky a hry – od sponzorov. Ďakujeme. 

Veselý školský karneval – bez komentára... 

  

  

VIAC Z DIANIA NA NAŠEJ ŠKOLE SI POZRITE  NA STRÁNKE ŠKOLY  www.spspn.sk

Redaktorky časopisu: Mgr. Hodulová J. a Mgr. Kodajová E. 

Grafická úprava - Mgr. Hodulová J. 

Adresa školy: Spojená škola, Valová 40, al. Žilinská 51, 921 01  Piešťany 

Stránka školy: www.spspn.sk 

http://www.spspn.sk/
http://www.spspn.sk/
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