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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 4, ročník 3.                                                           školský rok 2015/2016 

 

LETO JE TU 

 
Ako sa spieva v jednej populárnej piesni „prišiel cirkus leto“. Áno, leto prišlo v celej 

svojej nádhere. Dni sú plné slnka, teplo nás láka na kúpalisko alebo k Váhu. Občas síce 

príde búrka, no ako ospravedlnenie za dážď nám ponúkne farebnú dúhu. Chlapci 

ukazujú v krátkych nohaviciach svoje rozbité kolená a dievčatá rozkvitli v letných 

šatách. Zrazu máme väčšiu chuť na dobrú zmrzlinu alebo nanuk. Bicykel, skejtbord, 

kolieskové korčule sú v plnej prevádzke. V škole je to síce ešte stále napínavé, píšu sa 

záverečné písomky a uzatvárajú sa známky. Snáď to dobre dopadne pre žiakov aj pre 

učiteľov. Žiaci dostanú vysvedčenia podľa svojej usilovnosti a  učitelia im radi 

zamávajú na dvojmesačnú rozlúčku. Veď leto – to sú hlavne letné prázdniny!  
 

                             Mgr. Janka Hodulová 
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 
 

   

  

 
 

                                                 

                                                  Letné pranostiky 
 

                                                    Lepšie jedno leto ako sto zím. 
                              Do Ducha nespúšťaj kožucha a po Duchu zas v kožuchu. 
 
                                           Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej, ako obed minie, sa usuší.  



                      - 3 - 

ZVYKY A TRADÍCIE V LETE 

Na Žofiu 15. 5. 

Tento deň ľudia považovali za najvhodnejší na siatie ľanu a konopí, ktoré mali byť husté 

a dlhé ako vraj boli vlasy Žofie. Už samotné siatie sprevádzali rôzne magické úkony. 

Na Urbana 25. 5.   

Bol to deň, kedy sa vo vinohradoch začínajú zelené práce . K úrode hrozna sa viaže 

pranostika “Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína, ak oblačno, bude ho málo”. 

Na Medarda 8. 6.  

Mesiac jún vonia dažďom, čo vystihuje aj množstvo predpovedí našich predkov. Je 

spojený zo zberom prvej úrody. 8. júna o dni Medarda hovorí stará legenda príbeh 

malého chlapca Medarda, ktorého ochránil pred lejakom svojimi krídlami veľký orol. 

Na Jána 24. 6. 

Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto sa 

zvykli počas najkratšej noci roka, páliť jánske ohne a vatry.  

Babie leto 

Boli to predovšetkým zvyky sprevádzajúce zber úrody, dožinky a v minulosti i hody. 

Dôležitou súčasťou pri poľných prácach i v lesoch bol dobytok - kravy, voly, u 

zámožnejších gazdov aj kone. 
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LETNÁ ANGLIČTINA 
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MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)   
 

 

TANEC BEZ HRANÍC 
Dňa 24.5.2016 sa už po tretí krát stretli žiaci špeciálnych škôl na tanešnej súťaži, ktorú 

organizovala naša škola v spolupráci s MKS v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo 156 

tanečníkov, špeciálnymi hosťami boli aj v tomto roku tanečníci z TK Danube Bratislava. 

Podujatie moderoval spolu s pani učiteľkou Horváthovou moderátor Roman Juraško. 

Veľkým prekvapením na záver bolo vystúpenie Laciho Strika s jeho tanečníkmi. 
 

  
 

 

ŠKOLSKÝ VÝLET LOĎOU 

 
Dňa 2.6.2016 sa žiaci z budovy na Žilinskej vydali na plavbu loďou Adam Trajan po 

jazere Sĺňava. Kapitán lode im porozprával, čo všetko môžu žiaci vidieť na brehoch 

rieky Váh. Po vylodení sa všetci spoločne prešli po Kúpeľnom ostrove, pozdravili pávy 

a občerstvili sa zmrzlinou. 
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DOPRAVNÉ IHRISKO 

Dňa 11.5.2016 sme navštívili dopravné ihrisko vo Vrbovom. Aktivity boli rozdelené do 

dvoch častí  -vzdelávacej a jazde na autíčkach, kolobežkách, bicykloch a tiež prechody 

chodcov cez vozovku. Návšteva doprtavného ihriska bola aj tento rok pre žiakov 

veľkým motivačným faktorom na utvrdzovanie si pravidiel cestnej premávky. 

  

 

DEŇ DETÍ 

 

 

Pri   príležitosti   MDD   sa uskutočnilo podujatie   v   mestskom   parku, kde si aj žiaci z 

našej školy mohli pozrieť v Hudobnom pavilóne divadelné predstavenie Princezná a 

drak. Okrem toho boli pre deti pripravené zábavné hry s mestskou políciou a súťaže. 

Žiaci sa výborne zabavili a odniesli si z tohto podujatia veľa zážitkov. 
 

   
 

 



                      - 7 - 

TVORIVÁ DIELŇA 

Aj   v   našej   škole   prebehla   tvorivá   dielňa   na   motívy   diela   Josefa   Čapka   –   

Psíček a mačička.   Dňa  8.6.20016  k nám   zavítala   pani   z Mestskej   knižnice   v 

Piešťanoch a prostredníctvom tvorivého   workshopu   pomohla   deťom   vytvoriť   

vlastný   príbeh o psíčkovi a mačičke. Deti si k príbehu sami vytvorili bábky a nakoniec 

každá skupinka svoj príbeh zahrala ostatným spolužiakom. Atmosféra v triede bola 

tvorivá a žiakom sa aktivita veľmi páčila. 

 
 

   
 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY! 

 
Milé deti, kolegyne, kolegovia. S posledným dňom v škole zatvoríme aj 

školskú bránu a znova sa stretneme až po prázdninách. Nezabudnite však 

celkom na školu. Skúste doma čítať, písať, počítať i kresliť. Všetko sa vám to 

v septembri zíde keď sa dvere školy pre vás znova otvoria. Vtedy nám 

porozprávate, napíšete či nakreslíte svoje letné zážitky a príbehy. Už sa na 

vás tešíme. Ale teraz, hor sa na prázdniny! Užívajte, oddychujte, cestujte no 

nezabudnite ani na tých najbližších, ktorí vždy stoja pri vás. Áno, sú to vaši 

rodičia, starí rodičia, súrodenci. A dávajte si na seba pozor, chráňte si svoje 

zdravie. Dovidenia v septembri! 

 

                                                 Vaše pani učiteľky E. Kodajová a j. Hodulová. 

 

 

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

Grafická úprava, fotografie, texty – redaktorky časopisu. 

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

Stránka školy: www.spspn.sk 

 

 

 

http://www.spspn.sk/
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