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

JAR  
Milí naši žiaci. Opäť sa stretávame v ďalšom čísle nášho školského časopisu. Čas neuveriteľne letí a tak 
sme ani nezbadali ako sa skončila zima a nastúpila jar. Jar je krásne ročné obdobie plné farieb, vôní, 
zvukov a chutí. Keď sa pozriete okolo, uvidíte ako sa príroda mení. Stromy pučia do kvetu, rozvíjajú sa 
listy. Netrpezlivo už čakáme na prvé jarné ovocie. Včeličky bzučia. Aj ony sa už prebudili zo zimného 
spánku. Usilovne preletujú z kvetu na kvet a zberajú sladučký nektár. Rodia sa mláďatká,  vracajú sa 
lastovičky a iné vtáčiky z teplých krajín. Kvety kvitnú do nádherných dúhových farieb. Slniečko nás 
hreje a jeho teplé lúče nám oznamujú, že sa zima už skončila. Teplé oblečenie odkladáme a vyberáme 
ľahučké a vzdušné kúsky. Slávime veľkonočné sviatky, kedy chlapci šibú dievčatá a polievajú ich vodou, 
aby boli celý rok krásne a zdravé. Jar je obdobím, kedy po dlhej zime opäť pocítime silu a energiu 
potrebnú na prácu v škole ale aj na zábavu. Príroda nás láka do svojej náruče a otvára nám skryté 
krásy a tajomstvá. Lesy, lúky, zber húb, prechádzky, či bicyklovanie upevňujú naše zdravie. Tak do 
toho milí žiaci! Privítajme spolu jar! 

(Mgr. Eva Kodajová) 
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    VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 
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JARNÁ ANGLIČTINA 

 

Jarné pranostiky 

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci. 

Suchý apríl nie je po vôli gazdom. 

Apríl v daždi – máj v kvete. 

Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto. 

Studený máj – v stodole raj. 

Chladno a večerné hmly v máji, ovocie a sena dajú. 

 

Jarný kalendár 

Čo zistíme v kalendári? Že slniečko viacej žiari, 

sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po ňom stopy. 

Tešíme sa všetci z jari, snežienkam sa v tráve darí. 

Natrháme z nich aj mame, do vázičky jej ich dáme. 

Vŕbe rastú puky veľké, nachystá v nich medu včielke. 

Dunčo na svet žmurká z búdy: “Príroda sa celá budí.” 
 

/Pripravili Mgr. Kodajová E., Mgr. Hodulová J./ 
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ANKETA O KNIHÁCH 

Žiakom našej školy sme položili nasledovné otázky: 

1. Akú knižku máš najradšej? 

2. Ktorú by si chcel/chcela mať doma? 

3. Čo čítaš najčastejšie? 

 

Mária /4.A/: Najradšej mám knižky o princeznách a tiež knižku Môj malý pony. Chcela 

by som mať knihu o ľuďoch. Najčastejšie čítam čítanku. 

Jenifer /4.A/: Moja najobľúbenejšia knižka je Snehulienka. Chcela by som mať knižku 

O troch prasiatkach. Najčastejšie čítam čítanku. 

Šaňo /6.A/: Najradšej mám knihu Leví kráľ. My máme doma všetky knihy tak už 

nechcem žiadnu. Najčastejšie čítam knihy. 

Andrej /7.A/: Mojou najobľúbenejšou knihou je kniha Maťko a Kubko. Chcel by som 

mať doma knihu Harry Poter. Najčastejšie čítam články na internete.  

Helenka /8.A/: Najradšej mám knihu 3 prasiatka. Chcela by som si kúpiť knihu 

Encyklopédia prírodopisu. Najčastejšie čítam veci na internete.  

Daniel /8.A/: Najradšej mám knihu Harry Poter. Chcel by som Encyklopédiu o autách. 

Najviac čítam na internete.  

Max /5.A/: Najradšej čítam čítanku. Chcel by som mať knihu Harry Potter.  Najviac 

čítam na internete.  

Dianka /9.B/: Najradšej mám knižkku o Červenej Čiapočke a tú mám aj doma, aj do 

školy si ju nosím. A chcela by som knižku o princeznej. 

Riško /9.B/: Aj ja mám najradšej knižku o Červenej Čiapočke. Chcel by som dostať 

knihu o Popluške. Najviac čítam bibliu a mám ich doma veľa. 

Paťko /9.B/: Ja mám najradšej knižku Máša a medveď. Doma mám knižku s puzzle. 

Knižku o Máši by som chcel dostať a mať ju doma. 

Janko /9.B/: Najradšej mám knihu o Tatrách s fotkami, lebo tam rád chodievam. Doma 

mám knihu o hokeji. Rád by som dostal knihu o Slovensku. 

Veronika /CVČ/: Najradšej mám knihu Denník princeznej. Doma mám obľúbené knihy 

Džínsový denník. Chcela by som knihu – cestopis o Anglicku. 

Slávka/CVČ/: Moja obľúbená kniha je od autorky Martiny Solčanskej Aprílové dievča. 

Doma mám napríklad knihu Dotkni sa hviezd – hlavný hrdina je postihnutý. Rada by 

som dostala nejakú historickú knihu.  

Simonka /CVČ/: Moja obľúbená kniha je O troch prasiatkach. Doma mám detské 

knihy, ktoré čítam s neterkou. Chcela by som knižku o slávnom muzikantovi. 

Veronika /CVČ/: Ja mám rada knižky s rozprávkami. Doma mám obľúbenú Medvedie 

srdce. Asi by som chcela dostať knihu o zvieratkách. 

Peťko /9.B/:  Ja mám rád Pinocchia. Doma mám knihy Máša a medveď a tiež Hľadá sa 

Nemo. Rád by som dostal knihu o Pinocchiovi. 

Aďka /9.B/: Ja mám rada knihu o hokejistoch. Doma mám knihu o ľudskom tele a o 

ježibabe. Páčilo by sa mi mať knihu o slovenských mestách.  

Kiko /2.CV/: Páči sa mi Pinocchio. Doma mám knihu o autách. Chcel by som dostať 

knihu o Troch prasiatkach a o kamiónoch.  

Paťko /2.CV/: Páči sa mi kniha o lokomotívach. Doma mám knihu o Mikulášovi. Chcel 

by som knihu s puzzle.                                                    /Mgr. Hodulová J., Mgr. Kodajová E./ 
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             VŠETKO NAJLEPŠIE,  MILÉ KNIHY ! 
 
V marci slávime sviatok všetkých kníh. Veď si to zaslúžia. Najmenších potešia hlavne 
pestrými a veselými obrázkami, starší už zápasia aj s písmenkami, slovami, kratším či dlhším 
textom v knihách. Školáci ich nosia v taškách – sú to naše učebnice. A z nich si nielen 
čítame, ale sa z nich aj učíme matematiku, geografiu, históriu, fyziku, chémiu, prírodopis. No 
najzábavnejšie je čítať si len tak pre potešenie. 
Knihy sú rôzne – sú zábavné aj vážne, môžu byť písané vo veršoch, s krásnymi ilustráciami 
a aj bez nich, sú knihy vtipov, atlasy, cestopisy, knihy fotografií, životopisy, knihy o umení, 
knihy ako sa stať dobrou mamou, ako si vyrobiť rôzne veci, knihy receptov, knihy veľké aj 
malé, rozkladacie, s omaľovánkami, hmatové, zvukové, dokonca aj žuvacie pre dojčatá. 
Niekto má knihy rád a má ich doma plné police alebo si ich požičiava z knižnice. V detskom 
oddelení piešťanskej knižnice by si asi vedel vybrať každý z vás. Možno vás zlákajú knihy 
v elektronickej podobe, ktoré si vyberiete a stiahnete cez internet. 
No tak či onak je k čítaniu potrebná jedna dôležitá zručnosť – čítanie. Viem, že mnohým z vás 
môžem zagratulovať, že ste to zvládli na výbornú. A tým deťom, ktoré ešte nepoznajú všetky 
písmená a sú v čítaní zatiaľ nováčikmi, držím palce. Veď prečítať si dobrú knižku je úžasný 
zážitok.                                                                                              
                                                                                                                        /Mgr. Hodulová J./ 

 

Tvorivá dielňa s ilustrátorkou  
Aké zábavné je maľovať sprejmi nás naučila pani ilustrátorka. Stačí položiť šablónky, 

potriasť sprejom, stisnúť ventil a je to… je to takmer hotové. Obrázok treba ešte trošku 

vylepšiť štetcom a farbami. A potom je to už naozaj hotové. Každý obrázok iný, 

originálny a výnimočný. Takto zaujímavo sme si vyrábali ilustráciu k rozprávke o 

Červenej Čiapočke. Aktivitu si pre naše deti pripravila mladá piešťanská ilustrátorka 

pani Kucharovič. Deťom sa tvorivá dielňa veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšie 

stretnutie s pani ilustrátorkou. Najkrajšie práce sme poslali do výtvarnej súťaže, v rámci 

bienále rozhlasových hier pre deti Zázračný oriešok.  

 

   

Najskôr sme sprejovali cez šablónu…                       a potom dokončovali štetcom a farbami. 
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Opäť sme varili zo zdravých plodín 

     

Tentokrát sme varili cícerovú nátierku, ktorú sme servírovali s čerstvou zeleninou. Všetkým nám veľmi 

chutila. V rámci projektu Zdravé plodiny s Nadáciou Volkswagen nás čaká  ešte varenie z pohánky. 

Kanisterapia s Darkou 

       

Naši žiaci sa vždy potešia, keď môžu absolvovať kanisterapiu s Darkou. Môžu ju hladkať, túliť sa        

k nej, vodiť ju, česať a niekedy jej schovajú maškrtku a Darka ju musí nájsť.  

Vyskúšali sme si pletenie šibákov 

     

Pán Petruška nám ukázal, ako sa pletú šibáky z vŕbového prútia a tiež nám porozprával, aké bývali 

šibačky, keď bol malým chlapcom. 
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Čistenie brehov Váhu a Dubovej 

            

 Zúčastnili sme sa na tradičnom jarnom čistení brehov Váhu a potoka Dubová. 

Výchový koncert 

           

Rodina Hlbockých si pre našich žiakov pripravila opäť zajuímavý výchovný koncert. 

                                                                 Jarné tvorivé dielne 

            

Na tvorivej dielni s pani Belicovou sme si vyrábali apierových zajačikov a s pani Bajzíkovou sme pri 

príležitosti Dňa Zeme vytvárali panáčikov z odpadového materiálu.  

VIAC Z DIANIA V NAŠEJ ŠKOLE SI POZRITE  NA STRÁNKE  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  

http://www.spspn.sk/
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