
                      - 1 - 

ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 1, ročník 5.                                                               školský rok 2017/2018 

VLAK SA ZNOVA ROZBEHOL 

      Pamätáte sa ešte na letné prázdniny? Už sú dávno minulosťou a ostali z nich iba krásne farebné 

spomienky. Už sa zase vezieme vo vláčiku zvanom školský rok. Pani učiteľky a páni učitelia sa 

s chuťou do vyučovania a deti do učenia. Tento školský rok znova zažijeme veľa zaujímavého, 

poučného a tiež zábavného.  

Vagóny nášho vláčika sú pripravené na dobrodružstvo: Budeme sa hrať, spievať, tancovať, počítať, 

maľovať, športovať, chodiť na výlety a exkurzie. Spoznáme nových spolužiakov a aj nové tváre medzi 

vyučujúcimi. Tak ako v predchádzajúcom školskom roku, budeme čítať veľa zaujímavých knižiek, 

zručnosť si vyskúšame v tvorivých dielňach, navštívime knižnicu. Šikovné deti budú opäť 

reprezentovať školu svojim tancom, recitáciou, divadielkom, športovými výkonmi a tiež krásnymi 

obrázkami. Pripomenieme si aj historické dátumy 100. výročia Československej republiky, 

porozprávame sa o živote významných Slovákov Alexandra Dubčeka a Milana Rastislava Štefánika. 

Čakajú nás aj zaujímavé aktivity o peniazoch, aby sme vedeli s nimi dobre zaobchádzať. Spoznáme 

nových priateľov cez projekty eTwinning.  Zopakujeme si práva detí, pravidlá správania a tiež ako sa 

brániť šikane, kyberšikane, či inému nevhodnému správaniu. Naďalej sa budeme venovať 

environmentálnym aktivitám a zdravému životnému štýlu. Do nášho vlaku naskočil aj školský 

psychológ pán Novák, ktorý si pre žiakov a učiteľov usilovne pripravuje svoje rady, hry a je pripravený 

každého vypočuť a poskytnúť pomoc.  

Vláčik teda fičí, fučí, pufká a my sa vezieme. Tak šťastnú cestu!                                        Mgr. Sabová J.    
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 

 

 

                                                                                                      Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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            6 PRAVIDIEL ÚSPECHU          

Prvé pravidlo: VERTE SEBE SAMÝM 

Najdôležitejšie je, že sa musíte skutočne, ALE SKUTOČNE zamyslieť a spýtať sa samého seba: 

„Kým chcem byť?“. Nie čím, ale KÝM!!! Je dôležité prísť na to, čo vás robí šťastnými, bez ohľadu na 

to, ako šialené sa to môže zdať ostatným. 

Druhé pravidlo: ROZUMNE SA SNAŽTE ZMENIŤ NIEKTORÉ PRAVIDLÁ 

Mnohé pravidlá nás v živote zväzujú. NEZNAMENÁ TO, ABY STE PORUŠOVALI ZÁKON, ale ak 

chcete byť úspešnejší a stať sa skutočným originálom, je dôležité rozpoznať, ktoré pravidlá sú 

správne a ktoré nesprávne. Je dôležité ísť mimo zabehnuté koľaje a snažiť sa žiť lepšie. 

Tretie pravidlo: NEBOJTE SA ZLYHANIA  

Nemôžete vždy vyhrať, ale práve preto sa nebojte robiť vlastné rozhodnutia. Nemôžete sa nechať 

paralyzovať strachom z neúspechu. Musíte venovať problému všetko svoje úsilie. Neustále sa snažte 

posúvať svoje limity.  

Štvrté pravidlo: IGNORUJTE ĽUDÍ, KTORÍ O VÁS POCHYBUJÚ 

Ak Vám niekto bude tvrdiť, že niečo nedokážete, lebo to doposiaľ nedokázal nikto, alebo je to 

nemožné, tak sa nenechajte spochybniť. Možno práve TY budeš prvý, kto to dokáže. Treba 

počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý ti hovorí: „TY TO DOKÁŽEŠ !!!“ 

Piate NAJHLAVNEJŠIE pravidlo: DAJTE DO TOHO VŠETKO 

Dostaňte zo seba to NAJLEPŠIE. Musíte si uvedomiť, že ak niečo chcete dosiahnuť, tak vtedy keď už 

máte pocit, že to nezvládnete, tak práve vtedy musíte začať pracovať ešte odhodlanejšie. Bez 

bolesti a tvrdej práce nič nedosiahnete.  

Uvedomujte si, že zatiaľ čo sa “pofľakujete“, niekto iný tvrdo pracuje, niekto iný sa vzdeláva, 

niekto iný VÍŤAZÍ !!! Nemôžete stúpať, ak máte iba ruky vo vreckách. 

 

Šieste pravidlo: VŽDY NIEČO VRÁŤTE  

Nech si v živote zvolíte akúkoľvek cestu, tak NEZABÚDAJTE, že musíte niečo vrátiť spoločnosti. 

Vážte si ľudí, pomáhajte, staňte sa vzorom. 

Článok pre vás pripravil školský psychológ Mgr. Peter Novák 
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JESENNÁ ANGLIČTINA             

 

                                                                                                       Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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Unicef - Linka detskej istoty - program Škola priateľská k deťom  

UNICEF – Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú 

a systematickú pomoc deťom. Prispieva k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek 

vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné 

vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. 

Taktiež sa snaží byť pri všetkých krízových situáciách, akými sú prírodné katastrofy alebo 

vojny, ktoré majú extrémny dopad na životy detí. Poslanie, činnosť, ako i aktivity vychádzajú 

plne z princípov Dohovoru o právach dieťaťa.  

Medzi aktivity, ktorými a snaží zlepšovať kvalitu života detí na Slovensku je Linka detskej 

istoty a vzdelávací program určený školám a to je program Škola priateľská k deťom. 

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM – do tohto programu sa naša škola zapojila aj tento školský 

rok. Jej cieľom je vytvárať v škole prostredie priateľské k deťom. Program vzdeláva, 

vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa celé školské komunity – deti, pedagógov, 

rodičov. Kľúčová je práve výchova detí k zodpovednosti, ktorá z jednotlivých práv vyplýva. 

Dúfame, že budeme mať opäť šťastie a získame titul tak ako sa nám to podarilo už siedmy 

krát. Zapojíme sa aj do aktivít Vianoce s Unicef a Týždeň modrého gombíka. Pripomenieme 

si aj niektoré významné dni ako napríklad Svetový deň detí, Svetový deň proti detskej práci. 

Počas školského roka budeme plniť jednotlivé kritériá, o ktorých budete postupne 

informovaní.  

LINKA DETSKEJ ISTOTY 

 

 

 

• Cítiš sa osamelo? 

• Potrebuješ poradiť? 

• Nikto ti ubližuje? 

• Hádajú sa rodiča? 

• Máš problém, ktorý nevieš vyriešiť? 

Zavolaj na telefónne číslo 116 111 a my ti poradíme. 

                                                                                                        Pripravila Mgr. Horváthová T. 
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Čáry – máry nech sa nám darí 

A naozaj sa aj žiakom 4. ročníka dňa 26. októbra 2017 darilo. Trieda sa premenila na jedno 

kúzelné miesto. Žiaci si na predchádzajúcich hodinách pracovného vyučovania vyrobili 

strašidelné veci ako netopierov, pavúkov, duchov. Samozrejme aj kostýmy nám neboli 

ľahostajné. Celé hodiny sme sa o nich rozprávali až si žiaci postupne kúpili vytúžený kostým. 

Tak sa zo žiakov stali strašidelné bytosti a z pani učiteliek ježibabky. Náš deň sa tak mohol 

začať. Pani učiteľka Horváthová ako ježibaba Strelená priletela na metle a postupne zadávala 

jednotlivé úlohy, ktoré žiaci museli splniť, správne vyriešiť a dostať sa k pokladu. Úlohy boli 

rôzne. Poskladať rozstrihaný obrázok ježibaby a nalepiť ho na tabuľu podľa zadaných 

inštrukcií bola hračka. Na jednotlivé písmená slova JEŽIBABA mali žiaci vymyslieť nejakú 

vlastnosť. V triede sa tiež poschovávali aj čudné modré pavúky s číslami. Žiaci ich museli 

nájsť a vytvoriť tak číselný rad. Čo by to bol deň bez zaklínadiel? No začarovali sa do našich 

učebníc, žiaci ich museli hľadať, zoradiť podľa začiatočného písmena podľa abecedy. Keďže 

všetky úlohy boli splnené poklad sa aj našiel. Na záver sa už žiaci nemohli dočkať tanečných 

súťaží. Hodiny slovenského jazyka a literatúry, matematiky, telesnej výchovy boli zábavné 

a hravé. Žiaci si ani neuvedomovali, že sa učia a opakujú si učivo, ktoré sa naučili. 

Odchádzali domov s veľkým nadšením.                                                          Mgr. Horváthová T. 
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JESENNÉ HÁDANKY 

Pestré farby zrazu majú, 

na zem tíško dosadajú. 

Zamávajú stromom raz, 

odfúkne ich vietor zas. 

 

 

                                                      Závidí mu každý chvost, 

                                                 pestrý je a dlhý dosť, 

                                             k oblakom už rýchlo pláva, 

                                             nám na zemi z výšky máva. 

 

 

Mám jedného kamaráta 

vždy, keď prší , zvolám rata. 

Rozprestriem ho, vždy je rád, 

že nad hlavou smie mi stáť. 

                                                                                  Kodajová E., Sabová J. 
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HOVORME O JEDLE 

V rámci týždňa „Hovorme o jedle“ sa žiaci  Spojenej školy  na Žilinskej ulici zamerali na 

tému „Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky a strukoviny“. Žiaci počas 

týždňa poznávali potravinovú pyramídu, obilniny, pekárenské výrobky, múku, ryžu, cestoviny, 

zemiaky a  strukoviny, ktoré si môžu zakúpiť na slovenskom trhu. Týždeň „Hovorme o jedle“ 

prebiehal prezentáciami, praktickými ukážkami, tvorivými dielňami, piesňami, prípravou 

zdravej nátierky a jej ochutnávkou, taktiež ochutnávkou slaného a sladkého pečiva. Žiaci sa  

zapájali do aktivít, zaujímali sa o nové poznatky.                                              Mgr. Petrášová J. 

                     

DEŇ MLIEKA 

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách sa žiaci Spojenej školy na Žilinskej ulici 

zúčastnili prezentácie na IKT, ktorou si  zopakovali a obohatili vedomosti o mlieku 

a mliečnych výrobkoch, ich skladovaní a balení. Žiaci riešili aj pracovné listy na IKT a 

hádanky o zvieratkách. Potom nasledovala príprava banánového kokteilu, ktorý žiaci 

ochutnávali. Na záver žiaci vyfarbovali omaľovánky o mlieku, mliečnych výrobkoch 

a zvieratkách, počúvali pieseň „Môj deduško farmu mal“.                    Mgr. Petrášová J. 
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MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)  MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :) MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)  

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise 
 

Dňa 9.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili MS v stolnom tenise v Bytči. Našu školu 
reprezentovali Andrej a Jozef Šarközi  pod vedením PaedDr. Vrábla a Mgr. Šulavej. Andrej 
v kategórii dorastenci skončil na šiestom mieste a Jozef v kategórii starší žiaci sa umiestnil na 
siedmom mieste.  

                                                     

Tvorivé dielne v mestskej knižnici    

 

Dňa 18.10.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili výtvarného workshopu s dizajnérom Michalom 

Staškom. Žiaci tvorili vlastné návrhy na plagáty a aktivita sa im veľmi páčila. Odchádzali plný 

dojmov zo stretnutia so zaujímavým dizajnérom. 
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Vitajte v našom svete 
Dňa 8.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na piatom ročníku projektu Vitajte v našom 
svete, ktorý organizovala Mestská knižnica v Piešťanoch. Je to projekt integrácie zdravých 
a handicapovaných detí, mládeže a dospelých. Jeho cieľom je ponúknuť ľuďom so 
zdravotným a sociálnym znevýhodnením komunikačný most a prostriedok integrácie do 
väčšinovej spoločnosti. Našu školu reprezentovali žiaci so svojim hudobno-dramatickým 
vystúpením „Hotel Hríb“ a tanečnou choreografiou „Policajti v akcii“, ktoré nacvičili pod 
vedením pani učiteliek Horváthovej a Daniškovej. S recitáciou vystúpila klientka CVČ Slávka 
Gonová. Odmenou za pekné vystúpenia bola tvorivá dielňa, kde si žiaci mohli vyrobiť vrtuľku 
a pavúka. Odchádzali sme s peknými zážitkami. 
 

 

Pôvabný jesenný obrázok na počítači nakreslila Monika Biháryová zo 7. A. Ďakujeme. 
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O jednom spoločnom svete s keramikou 

Pod týmto názvom Mestská knižnica v Piešťanoch a Centrum voľného času v Piešťanoch 

pripravili tvorivú dielňu pre našich žiakov v budove na Žilinskej ceste. Vo štvrtok 12. októbra 

pod vedením pani keramičky Alžbety Behanovej žiaci vyrábali z keramickej hliny srdiečka, 

hviezdičky, panáčikov, kvietky, zvieratká, ale i pizzu či vtáčie hniezdo. Deťom sa modelovanie 

veľmi páčilo a vyslúžili si i pochvalu od pani keramičky. 

    

Drogy nechceme 

Dňa 18. októbra 2017 sa v budove na Žilinskej ceste uskutočnila protidrogová prednáška. 

Prišla odborníčka na prevenciu pri Mestskej polícii v Piešťanoch pani Husáková, ktorá deti 

oboznámila so škoslivosťou drog a ich vplyvom na život človeka. Pôsobivé boli fotografie, na 

ktorých žiaci videli, ako drogy postupne menili vzhľad narkomanov. Tiež si mohli vyskúšať 

okuliare simulujúce videnie po požití drog a alkohlu.  

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

Grafická úprava, fotografie  – redaktorky časopisu. 

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

http://www.spspn.sk/
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