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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 3 a 4, ročník 6.                                                      školský rok 2018/2019 

 

Na konci školského roka 

Ako sa spozná koniec školského roka? Podľa opálených a pehavých nosov, krátkych 

rukávov na tričkách a krátkych nohavíc. Podľa vône líp, letu lastovičiek a motýľov. Tiež 

je v sladkej chuti zmrzliny, čerešní a voňavých jahôd. Spoznáme ho aj v zážitkoch zo 

školských výletov, ustarostených pohľadov a úsmevov pani učiteliek a učiteľov 

a z akejsi zvláštnej atmosféry očakávania konca... Práve toho konca školského roka, 

ktorý je bránou k letným prázdninám. Už ostáva len krôčik. Ešte ostáva napísať správne 

výsledky do písomiek z matematiky, tie najlepšie odpovede na otázky z vlastivedy, 

správne y a i v diktátoch. Veď práve teraz treba ukázať, čo všetko ste sa naučili, ako ste 

zmúdreli, čo všetko dokážete. Na mnohých z vás sme hrdí a tešíme sa z vašich 

úspechov. No všetkých vás máme radi a želáme vám krásne prázdniny.  

                                                                                                               (Sabová J.) 
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 
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LETNÉ HÁDANKY A BÁSNIČKA 

 
Štyri labky, veľké oči, 

do vodičky rýchlo skočí. 
Počuť ju už od jari 

kvákať v našom močiari. 
 

V noci lieta, cez deň sníva, 
V jaskyniach sa rád on skrýva. 

Spáva hore nohami, 
Zahalí sa krídlami.  

 
Bodkovaný klobúk, 

pod klobúkom nôžka 
a tú nôžku nemôž´ obuť, 

nože hádaj troška! 
 

Jaj, čo je to? Malé je to, 
dobre že si pamätaj, 
na chrbáte horu ihiel, 

popichá ťa – pozor daj! 
  

                                                /netopier, muchotrávka, žaba, jež/ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Letná báseň 
 

Keď slniečko jasne svieti, 
tu je samá radosť, jas, 

na stromoch sa hrajú vtáci, 
chrobáčkovia v tráve zas. 

 
Okolo nás mušky bzučia, 
zlietnu sa do chumáča, 
a každé sa na slniečku 

ako v tanci roztáča. 

Slnce svieti, milé deti, 
poďme do trávy, 

uvijeme, upletieme 
venček z púpavy. 

                                                                                                                                          /Pripravila: Mgr. Eva Kodajová/ 
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LETNÁ ANGLIČTINA 

 
                                                                                                         /Pripravila: Mgr. E. Kodajová/ 
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ODPAD 

Žijeme v konzumnej spoločnosti a tvoríme veľké množstvá odpadov. Odpad dávame v 

našich domácnostiach do smetných nádob a chodievame ho vysypať do kontajnera pred 

domom. Väčšina z nás sa nezaoberá myšlienkou, čo sa deje s odpadom ďalej. Takto 

vzniknutý odpad vozíme na skládky, prípadne tí nezodpovední len tak do prírody. Ak 

chceš tvoriť menej odpadu, ktorý sa na skládke dlhé roky rozkladá, zamysli sa nad tým, 

ako môžeš dať odpadu druhý život. Do obchodu si vezmi plátennú tašku namiesto  

igelitky, desiatu si nos v nádobkách na to určených, nie v umelých vrecúškach. Ak už 

vytvoríme odpad,  snažme sa ho aspoň triediť do farebných kontajnerov, tak prispejeme 

k jeho recyklácii. Recyklácia surovín dáva výrobkom nový život a znižuje konečné ceny 

pre spotrebiteľov. Napríklad papier tvorí 20 % hmotnosti v celkovom množstve 

komunálneho odpadu. Tento papier je možné veľmi dobre recyklovať, dokonca  až 

sedemkrát. Jedna tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Recykláciou papiera 

sa vyrába napríklad puzzle, darčekové tašky, servítky, toaletný papier, zošity a mnohé 

iné. Konzervy z jedál sa môžu premeniť napríklad na kľúče od domu alebo kancelárie. 

Recyklovať sa dá dokonca aj použitý kuchynský olej. Môže z neho vzniknúť napríklad  

biopalivová zložka do motorovej nafty. Recykláciou nápojových kartónov môžu 

vzniknúť obaly na vajíčka, podnosy, tácky, stavebné a izolačné dosky. Z plastu je možné 

recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu ale i samotné 

oblečenie. Preto neváhaj a zapoj sa do recyklovania doma i v našej škole, ktorá je 

zapojená do programu Zelená skola! 

 

Nauč sa báseň , ktorú o odpade vymysleli tvoji spolužiaci! 

 

Báseň o odpade 
 

 
Zničujúci dopad na našu Zem odpad! 

Odpad, odpad, odpad, kde Ťa ľudia berú, 

Na zemi nerastieš, v poli Ťa nesejú. 

Zem Ti bude vďačná, ak budeš mať nápad a vyriešiš odpad. 

My deti máme odhad – naučíme Ťa ako triediť odpad! 

 

 
 

                                                                               /Pripravila: Mgr. Miriam Janečková/ 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 





Láska 
Láska je slovo, ktoré vo mne vyvoláva nehu, zaľúbenosť a lietanie v oblakoch. Ľudská 

láska je krásna no zároveň zraňujúca. No v živote sa stretneme z rôznymi 

podobenstvami lásky. Stačí len stretnúť osudového človeka a váš život sa zmení od 

základu. Keď ste čerstvo zamilovaný, stále myslíte na objekt lásky a zabúdate na svet 

okolo seba. No po čase prvotný ošiaľ zamilovanosti pominie a pretrvá iba tá pravá láska.  

Valentín – sviatok zamilovaných je čas kedy sa ľudia zahŕňajú kvetmi, srdiečkami 

a pozornosťou. No podľa mňa by si nielen čerstvo zamilovaní ale i dlhoroční partneri 

mali venovať aspoň kúsok nehy každý deň.  Ale sú i iné druhy lásky, napríklad láska 

k zvieratám. Táto láska je podľa mňa tá najkrajšia a najúprimnejšia.  No existuje 

i priateľská láska.  Priateľ je ten, ktorý stojí pri tebe v dobrom i zlom, teší sa z tvojich 

úspechov ale podrží ťa i  pri životných prehrách. Priateľ vie čítať z úsmevu i sĺz. 

 

Priateľstvo 
Priatelia sú ako dažďové kvapky. Niekedy ich je veľa, inokedy však málo. Nezáleží na 

kvantite ale na kvalite priateľov. Skutočného priateľa poznáš podľa toho, že kráča  vedľa 

teba či svieti slnko alebo padá dážď. Nech je už naša láska akéhokoľvek druhu, vážme si 

ju, lebo každá je jedinečná. 
                                                                                                                   /Napísala: Veronika Bittnerová/ 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 



Prázdniny 

Cez prázdniny sa budem chodiť kúpať. Budeme hrávať futbal, volejbal a opaľovať sa. Budeme 

grilovať mäso a zeleninu.  Pôjdem navštíviť babku a dedka do Nitry. Budem tam aj týždeň 

bývať.  A keď sa vrátim, budem sa pripravovať do školy.                                    /Dávid Lakatoš, 7./ 

Leto 

Leto je najkrajšie ročné obdobie. Nemusím byť naobliekaný. Najčastejšie nosievam tričko, 

kraťasy a klobúk. Užívam si prázdniny. Chodievam s kamarátom Nikolasom do mesta na 

kofolu a na zmrzlinu. Niekedy sa chodíme kúpať aj na Evu. Veľmi by som sa chcel pozrieť 

k moru – do Chorvátska. Prajem všetkým krásne leto a super zábavu.             /Leonardo Kudrík, 7./ 

Prázdniny v Tatrách 

Cez prázdniny pôjdeme na týždeň do Vysokých Tatier. Teším sa, lebo je tam ticho. Pôjdeme na 

Hrebienok aj na Rainerovu chatu. Chatár sa volá Petras. Už s ním mám 1 fotku. Pôjdeme sa 

kúpať aj do Aquacity Poprad. Mama povedala, že možno pôjdeme aj k moru, ak budú dobré 

last minútky.                                                                                                             /Mária Perná, 7/ 

Prázdniny 

Cez prázdniny pôjdeme k babke a dedkovi na Prašník. Mám tam kamošky. Budeme chodiť na 

zmrzlinu, k vode aj na filmy do kina. Babka povedala, že keď budeme doma aj v škole 

poslúchať, zoberie nás s bratmi do Talianska. Chcela by som vidieť ako to tam vyzerá a aké je 

more. A krstná mi sľúbila, že ma na narodeniny zoberie na hrad. Chcela by som ísť na 

Čachtický.                                                                                                          /Natália Parčiová, 7./ 

Prázdniny 

Teším sa na prázdniny, lebo nemusím vstávať o 6,30.  Budem spávať aj do 9.00. Cez prázdniny 

budem chodiť do mesta, budeme hrávať s chalanmi futbal a pôjdem sa kúpať na Prúdy. Veľmi 

by som chcel ísť do Paríža a spustiť sa na veľkom tobogáne.                          /Santiago Kudrík, 7./ 

Moje prázdniny 

Už sa teším na prázdniny. Pôjdeme sa kúpať na Prúdy a s kamarátmi budeme hrávať futbal. 

Mama sľúbila, že nás zoberie do ZOO do Bratislavy alebo do Bojníc.  Možno pôjdeme 

navštíviť aj babku. Ja by som veľmi chcel ísť aj k moru.                                  /Šimon Mondek, 7./ 
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Špeciálna materská škola 
 

Tretieho septembra 2018 sa opäť otvorila brána našej školy. Tento deň bol však niečím 

výnimočný. Prvýkrát medzi nás zavítali aj malí škôlkári, ktorým sa venujú pedagógovia 

spolu s asistentmi. Žiaci sú vzdelávaní podľa Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR 

a žiaci s autizmom podľa IVP. Svoje kognitívne, afektívne a psychomotorické zručnosti 

zdokonaľujú v oblastiach: Umenie a kultúra, Matematika a práca s informáciami, Jazyk 

a komunikácia, Zdravie a pohyb, Človek a svet práce, Človek a príroda, Človek 

a spoločnosť. Práca s týmito deťmi je náročná, avšak krásna. Hlavne je založená na 

individuálnom prístupe a srdečnosti. O tom, že dôsledná celoročná práca priniesla svoje 

ovocie, sme presvedčili divákov na VI. ročníku tanečnej súťaže Tanec bez hraníc, ktorá 

sa konala 21.5.2019 v kine Fontána v Piešťanoch. Sedem detí spolu s ich pedagógmi 

predviedli verejnosti tanečné číslo Rafaela-stonožka, za ktoré získali cenu poroty. 

Myslíme si, že školský rok 2018/2019 bol úspešný. Svedčí o tom spokojnosť a radosť 

detí, rodičov a uznanie širokej verejnosti. V novom školskom roku sa tešíme na nových 

žiakov a nové moderné priestory materskej školy. 

                                                                 /Pripravila: Mgr. Monika Danišková, Mgr. Ingrid Galková/ 
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Kyberšikanovanie 

 Novodobá komunikácia mládeže, „zabíjanie“ nudy pri počítači a zapôsobenie na 

ostatných účastníkov na stránkach facebooku alebo na pokeci. Z nevinnej zábavky sa 

môže stať nepríjemnou nočnou morou. Ide o šikanovanie, ktoré sa uskutočňuje 

v kyberpriestore (internete) a ľahko sa to môže týkať aj Teba. Jedným 

z charakteristických rysov kyberšikany je to, že sa uskutočňuje v anonymite (nie sú 

svedkovia). Fyzická sila nie je dôležitá ako pri klasickom šikanovaní, ale musíte si 

uvedomiť, že ak niekto vytvorí nepravdivú informáciu, alebo hanlivú fotografiu, ostáva 

to na web stránke dlhé obdobie (nedá sa už vziať späť) a je dostupná kedykoľvek a 

komukoľvek 24 hodín denne a to počas celého roka. Šikanujúci nevidí svoju obeť a je si 

menej vedomý ublíženia. Uvedom si, že internetová sieť predstavuje tiež 

nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, obchodovania s deťmi a podobne.  

Kyber-grooming - je také správanie užívateľa (väčšinou dospelého) na internete, ktoré 

má vyvolať v deťoch falošnú dôveru s následným úsilím o to, aby ich vylákali na 

schôdzku za účelom zneužitia. Agresor pri komunikácii je veľmi priateľský a vytrvalý. 

Celé mesiace, aj rok láka agresor cez sociálnu sieť svoju obeť a vyžaduje od nej, aby 

o ich online vzťahu nerozprávala.  

Ak si obeťou kyberšikany, čo môžeš urobiť.  

•Musíš byť opatrný a dobre si premyslieť pri vytváraní profilu, čo všetko tam o sebe 

prezradíš,  aké fotky tam dáš, koho si „priberieš“ do priateľov.  

•Neuvádzaj svoju skutočnú identitu. Nikomu nepovedz svoje meno, vek, adresu, 

telefón a žiadne údaje o sebe, o svojich blízkych. Vystupuj pod všeobecnou prezývkou.  

•V žiadnom prípade nepokračuj v komunikácii, ak máš podozrenie, že je v tom 

sexuálny podtón. Nikdy nechoď na schôdzku s niekým neznámym, koho poznáš len 

z internetu alebo mobilu!  

•V každom prípade musíš o tom hovoriť buď s rodičmi, povedz to v škole učiteľovi, 

alebo nahlás na polícii.  

 •Možno si ani neuvedomujete, že akékoľvek ubližovanie inému aj v kyberpriestore 

je trestný čin!                          

                                                                                          /Pripravil:Mgr. Peter Novák/  
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MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)   
Príď aj ty medzi nás 

Dňa 24.4.2019 sa päť najlepších žiakov školského kola (Matej Seriš, Dávid Biháry, Dávid Lakatoš, 

Mária Perná a Lukáš Cabadaj) v prednese poézie a prózy zúčastnilo krajského kola v Trnave. Súťaž 

pod názvom:,,Príď aj ty medzi nás" vyhral v kategórii žiakov do 12 rokov Dávid Biháry, ktorý postupil 

do celoslovenského kola. Spolužiaci, ktorí súťažiacich sprevádzali do Trnavy si prezreli historickú časť 

mesta, hradby a pred obedom sa stretli. Odmenou pre všetkých žiakov bola návšteva McDonaldu. Po 

občerstvení vo veselej nálade sme sa šťastne vrátili do školy. 

 
Dopravné ihrisko vo Vrbovom 

Dňa 7.5.2019 boli žiaci našej školy na dopravnom ihrisku vo Vrbovom. Najskôr absolvovali školenie o 

bezpečnosti cestnej premávky a dopravných predpisoch. Potom nasledovala jazda na autíčkach, pri 

ktorej si žiaci overili teoretické vedomosti v praxi. 

 

   
Tanec bez hraníc 

Dňa 21.5.2019 sa už po šiestykrát zišli žiaci špeciálnych škôl v KSC Fontána, kde sa konala tanečná 

súťaž inak obdarených detí s názvom "Tanec bez hraníc," - a že tento rok bez hraníc naozaj bol. Deti 

súťažili v modernom a ľudovom tanci, prvýkrát si tanečný parket vyskúšali aj naši najmenší škôlkári. 

Privítali sme tu aj pani europoslankyňu Janu Žitňanskú, pána župana Jozefa Viskupiča, primátora 

Piešťan Petra Jančoviča a takisto umelcov, ktorí prišli vystúpiť bez nároku na honorár - Ega, Laciho 

Strika, Romana Juraška a Romana Pomajbu.  
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Tancujeme pre radosť 

Dňa 29.05. 2019 sme sa so žiakmi 5.-8. ročníka zúčastnili tanečnej prezentácie „Tancujeme pre radosť“ 

v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Žiaci sa predstavili v dvoch tancoch: v modernom pod 

názvom „Poď cvičiť!“ a v ľudovom nazvanom „Hrozená“. Prežili sme veľmi príjemné dopoludnie. 

Deti si super zatancovali, zabavili sa a potešili ich aj drobné ceny a diplom, ktoré dostali.  

 

   
 

Medzinárodný deň detí 

Prvý júnový deň patrí každoročne deťom – malým i tým väčším. S oslavami tohto dňa sa jednoznačne 

spájajú dobrá nálada a príjemná atmosféra. My sme si ho vychutnali so žiakmi 4., 5. a 

7.ročníka.Počasie nám prialo, tak sme sa prešli po Kolonádovom moste a Kúpeľnom ostrove. Deti 

vyhladli a prišla na rad vytúžená pizza aj kopček zmrzliny. Najväčším zážitkom však bola okružná 

jazda na vláčiku Piešťanský expres.Žiaci si svoj deň užili do sýtosti a domov odchádzali s úsmevmi na 

perách. 

   
Výlet do jaskyne Driny 

Dňa 13. 6. 2019 sme sa zúčastnili výletu do jaskyne Driny .Vďaka patrí žiakovi Kamilovi Toráčovi, 

ktorý vo výtvarnej súťaži dopravného podniku spoločnosti ARRIVA vyhral zájazd do jaskyne pre celú 

školu.Bola to vianočná súťaž o najkrajšiu pohľadnicu s ARRIVOU.Šofér autobusu Mercedes 

spoločnosti ARRIVA žiakom spríjemnil výlet- žiaci dostali malé darčeky. Prezreli sme si nádherné 

priestory jaskyne, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií a vychutnali si zdravú klímu z chladu 

a vlhka.  
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Exkurzia Plantex Veselé 

Pekný letný deň 5.6.2019,bol dňom zaujímavej exkurzie pre našich žiakov. Navštívili spoločnosť 

PLANTEX s.r.o. Veselé. Spoločnosť už poznali z programu Školské ovocie, v ktorom spoločnosť 

pravidelne zabezpečuje dodávku ovocia pre školy. Žiaci vo Veselom mohli vidieť záhradné centrum, 

jablkový sad. Spoznali ako rastú známe aj menej známe druhy okrasných rastlín, ovocných kríkov a 

stromčekov, či liečivých byliniek. Videli tiež, ako "spinkajú jabĺčka" v špeciálnom sklade. Škola 

získala darom aj jednu jabloň a záhradné náradie, aby si žiaci sami zasadili ovocný strom a starali sa 

oň. Na záver exkurzie čakal návštevníkov stôl plný  ovocného občerstvenia. 

   
 

   
Plavecký výcvik 

Jarný plavecký výcvik v školskom roku 2018- 2019 sa uskutočnil v termíne od 1.4.2019 - 10.6.2019 v 

hoteli Magnólia v Piešťanoch. Zúčastnilo sa 9 žiakov. Trénerom bol  Peter Berlanský, učiteľ TV v 

Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Ako pomocný tréner bola učiteľka Spojenej školy Alžbeta 

Kosková.Zúčastnili sa aj pani učiteľky Marta Šulavá z budovy na Valovej ulici a Petra Sekerková, 

ktorá komunikovala s nepočujúcimi žiakmi. Mokré vysvedčenie a zápis medzi plavcov získal Tomáš 

Kamenický, ktorý bez pomôcok preplával dĺžku bazéna.. Všetci zúčastnení sa zlepšili v plaveckých 

štýloch - Lukáš Cabadaj a Kamil Toráč sa zlepšili v delfíne a znaku, Dominik Kotlár prestal mať strach 

z vody . Žiaci rešpektovali pokyny trénera  aj keď už nevládali.Žiaci si plaveckým výcvikom vytvorili 

pozitívny vzťah k najzdravšiemu športu pre organizmus, ktorý ich bude sprevádzaľ po celý život. 
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Medzinárodný seminár vo Varšave 
 

Dňa 22. až  26. mája 2019 sme sa ako jedna z 2 vybraných škôl zúčastnili vo Varšave 

medzinárodného seminára pre riaditeľov a učiteľov zo špeciálnych škôl pre deti so 

zdravotným znevýhodnením, pod názvom S2S (school to school) partnerships – how to 

plan an excellent project for special schools. Hlavným cieľom bolo zdieľanie skúseností 

s inými európskymi odborníkmi v danej téme, nájdenie partnerov pre projekt školských 

výmenných partnerstiev Erasmus+ a získanie zručností pre plánovanie, vytváranie a 

riadenie projektov. Seminár prebiehal v duchu pozitívnej energie, nových nápadov a 

zdieľaní vzájomných skúseností.Celkovo sa ho  zúčastnilo 25 účastníkov z rôznych 

európskych štátov:  zo Slovenska , Českej republiky, Litvy, Lotyšska, Belgicka, 

Švédska, Nemecka, Estónska, Grécka, Španielska, Írska, Chorvátska a Poľska.               
                                                                                                                       /Mgr.Pašáková Adriana/ 
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    Z každého rožka troška       
 

    
              Scarlet Biháriová, 5.-  Hubári Dušan Parči, 5. – Člnkovanie 

__________________________________________________________________________________ 

 

   
                       Učíme sa kosiť                                                     Zábavné čítanie v knižnici 

 

     
        Klauni v nemocnici                                             Medzinárodný deň mlieka 
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