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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 1 a 2, ročník 6.                                                         školský rok 2018/2019 

Návrat do školských lavíc 

Milí moji priatelia, ani sme sa nenazdali a ocitli sme sa v novom školskom roku 

2018/2019. Ale ten čas beží… veď len pred chvíľkou – v júni – sme sa lúčili a priali si 

krásne prežitie letných prázdnin a tu, hľa - Vianoce sú predo dvermi. A takto to beží… 

rok za rokom… ani sa nenazdáte a budete dospelí… ale, nepredbiehajme. V tomto 

školskom roku sme sa už zabehli, úspešne sme prekonali  štvrťrok a teraz sa už všetci 

tešíme na zimu, zimné prázdniny a Vianoce. Na našej škole máme aj niečo nové – tou 

novinkou je zriadenie materskej školy, takže tento rok sme medzi sebou privítali aj 

malých škôlkárov a dúfame, že sa im v škole páči. Úspešne pokračujeme vo všetkých 

aktivitách, projektoch, súťažiach a zberoch. A o tomto všetkom sa dozviete viac ak si 

prečítate ďalšie číslo nášho časopisu. Prajem Vám v tomto školskom roku  veľa  

úspechov, nových zážitkov a vedomostí, radosti, šťastia, zdravia a tiež veľa splnených 

želaní. A aby som nezabudla… Krásne Vianoce!    :)                                     Mgr. Eva Kodajová 
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      „Tradície pre rozvoj našich detí“  
Našej škole sa podarilo získať finančnú podporu od Nadácie Volkswagen Slovakia pre 

projekt  "Tradície pre rozvoj našich detí". Projekt reaguje na vyhlásenie roku 2018 Európskym 

rokom kultúrneho dedičstva a je zameraný na poznávanie našich tradícií a porovnanie 

s tradíciami  Nemecka.   

Na začiatku projektu sa žiaci oboznámili s tradičným remeslom – košikárstvom. Videli 

ukážku pletenia košíkov a pletenie korbáčov si mohli aj prakticky vyskúšať. 

Druhou aktivitou bolo folklórne dopoludnie, ktoré pripravili partneri projektu z NPPC -VÚRV. 

Žiaci spoznávali  regionálne tradície okolia Piešťan. Podujatie v nárečí sprevádzala teta 

z Krakovian. Najviac žiakov upútal ľudový kroj, ktorý si vyskúšali aj obliecť. Pozreli si ukážku 

ľudových tancov v podaní mladých tanečníkov a ochutnali tradičné koláče. V prezentácii 

porovnávali  sviatky a ľudové tradície s nimi spojené na Slovensku a v Nemecku.  

Najatraktívnejším bol výlet do Čičmian a Rajeckej Lesnej, kde mali žiaci možnosť 

spoznávať  krásu ľudovej architektúry. 

Pestovanie tradičných slovenských plodín a liečivých rastlín žiaci spoznávali na exkurzii  

do NPPC - VÚRV. Žiaci si  vyskúšali počítanie, váženie a sadenie semien. Pri pozorovaní 

semien im dobre poslúžila binokulárna lupa, nakúpená z prostriedkov poskytnutých Nadáciou 

Volkswagen Slovakia.  

V predvianočnom čase sa uskutočnila tvorivá dielňa, na ktorej si vyskúšali zdobenie odevov 

tradičným ľudovým motívom.                                                                               Mgr. Kvaková J. 
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12 rád pre duševné zdravie 
Prijímaj sám seba! 

Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne. 

Hovor o tom! 

Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť. 

Buď aktívny! 

Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť . Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi. 

Uč sa nové veci! 

Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať „aspoň 

som to skúsil“. 

Stretávaj sa s priateľmi! 

Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote. 

Rob niečo tvorivé! 

Každý z nás môže byť tvorca. Neboj sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ 

a ako sa pri tom cítiš. 

Zapoj sa a pomáhaj! 

Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to 

dá. 

Neváhaj požiadať o pomoc! 

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc. 

Oddychuj a uvoľni sa! 

Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax. 

Zdolávaj prekážky! 

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu. 

Neboj sa snívať! 

Vytváraj si sny – pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť. 

Ži tu a teraz! 

Minulosť je preč a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz. 

                                                                                                    Mgr. Novák P. - psychológ 
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Miesto, ktoré mi dáva krídla  

Ahojte, volám sa Veronika a myslím si, že sa nemusím veľmi predstavovať, keďže ma 

poznáte z mojich predchádzajúcich článkov z časopisu Školáčik. Tentokrát budem písať 

o rehabilitačnom centre Possibilitas, ktoré je pre mňa presne takým miestom, ako hovorí 

názov článku.  

Do rehabilitačného centra som prvýkrát nastupovala pred dvoma rokmi. Napĺňali ma veľké 

očakávania a radosť, pretože som sa opäť vracala k mojej fyzioterapeutke Zitke. Vážim si ju 

nielen z profesionálneho, ale aj z osobného hľadiska.  

Každé rehabilitačné centrum je niečím špecifické, takže nevedela som celkom presne, čo ma 

čaká. Ako však  plynul čas veľmi rýchlo som zistila, že  všetci sú skvelí a práve oni robia 

Possibilitas miestom, ktoré mi dáva krídla. Panuje tam úžasná atmosféra, čo je veľmi dôležité 

pre psychickú pohodu, pretože je to základ všetkých pokrokov. Jeho úžasná pani riaditeľka 

pri zakladaní  myslela aj na to, aby nám to bolo finančne dostupné a to si veľmi vážim. Aj 

touto cestou by som sa jej chcela poďakovať za všetko, čo robí. Stanka si skvelá a veľmi si 

Ťa vážim.  Veľa som sa u Vás naučila: urobím 300 drepov za dva týždne, viem urobiť cvik 

dosku, vydržím viac v „Spideri“, rýchlejšie sa otočím, urobím viac brušákov... Práve 

V Possibilitas ma aj v ťažkých chvíľach vedia motivovať a podporiť. Tam mám pocit, že na nič 

nie som sama a to je na nezaplatenie. VĎAKA VÁM TO DÁVA ZMYSEL! ĽÚBIM VÁS a už sa 

neviem dočkať ďalšieho pobytu na mieste, ktoré mi dáva krídla.    

                                  Veronika Bittnerová – klientka CVČ pri Spojenej škole v Piešťanoch 

Predvianočný čas 
Zima sa k nám pomalými krokmi blíži, slniečka v svetla ubúda zo dňa na deň. Studený vietor 

sfúkol posledné listy zo stromov a my sme povyťahovali zo skríň šály, čiapky a rukavice. 

Rána bývajú už mrazivé a  keď trocha nasneží, máme z toho veľkú radosť. Začiatkom 

decembra sa začína advent. Na adventnom venci si postupne každú nedeľu zapaľujeme 

sviečku. Na Mikuláša je zvykom dávať topánky do okna, kde donesie Mikuláš ovocie 

a sladkosti. Na Luciu podľa tradície chodia po domoch tajomné bytosti zahalené v bielom. 

V dňoch pred Vianocami sa ľudia radi stretávajú na vianočných trhoch a užívajú si 

predvianočnú atmosféru. Všade počuť nádherné koledy. V obchodoch je veľa ľudí – každý 

chce kúpiť darček svojmu blízkemu. V domácnostiach to už rozvoniava upečenými 

medovníkmi a inými cukrovinkami. K tomu sa pridá vôňa ihličia z výzdoby a vianočných 

stromčekov. 24. decembra je Štedrý deň. Pri štedrovečernom stole sa schádza celá rodina. 

Večera býva podľa tradície – oblátka s medom, kapustnica s hríbmi, ryba a šalát. Pod 

stromčekom nás čakajú darčeky od našich blízkych. No Vianoce by nemali byť len 

o darčekoch, ale hlavne o stretnutí s rodinou. Kresťania slávia v tento deň narodenie Ježiša 

a idú na polnočnú svätú omšu. Ako každý rok aj teraz sa na tieto sviatky veľmi teším. 

                                         Slávka Gonová – klientka CVČ pri Spojenej škole v Piešťanoch 
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UPEČTE SI MEDOVNÍČKY PRE DETIČKY 
CESTO 
med                                             160 g         
kryštálový cukor                        160 g 
maslo                                           120 g 
hladká múka                                500 g 
sóda bikarbóna                             1 KL 
mletá škorica                                 1 ČL 
vajce                                               2 ks 
  
BIELKOVÁ POLEVA 
Bielok                                             1 ks 
práškový cukor                            150 g 
citrónová šťava 
 
POSTUP 

1. Med, cukor a maslo necháme zovrieť v hrnci. Do 500 g hladkej múky 
rozmiešame jednu kávovú lyžičku sódy bikarbóny a jednu lyžičku mletej škorice 
a vsypeme do hrnca s medom a ostatnými surovinami a zamiešame. 
 
2. Do mierne vychladnutej zmesi primiešame dve celé vajcia a cesto dobre 
vypracujeme. Necháme ho dve hodiny stáť, potom vyvaľkáme na hrúbku 5mm 
a vykrajujeme tvary. 
 
3. Pred pečením potrieme rozšľahaným vajcom a pečieme cca 10 minút pri 
teplote 170 -180 stupňoch Celzia. Nakoniec ozdobíme vymiešanou bielou 
polevou podľa fantázie. 
 
                          Takto piekli medovníky žiaci 5. a 7. ročníka: 
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Nasledujúca dvojstrana patrí začínajúcim prispievateľom. Všetkým  ďakujeme za pekné 

príspevky a tešíme sa na ďalšie v nasledujúcich číslach nášho školského časopisu. 

O Vianociach 

Za chvíľu sú tu Vianoce. Veľmi sa teším na Ježiška.  

Pod stromček by som chcel dostať mobil. 

Na Vianoce sme všetci spolu. Mama varí rôzne jedlá a pečie suché pečivo. My s tatom 

zdobíme stromček.  

Najviac sa teším na rozbaľovanie darčekov. 

                                                                                                                       Santiago Lakatoš 

Teším sa na Vianoce 

Teším sa na Vianoce, Ježiška a darčeky. Tento rok dostanem bicykel. 

Cez sviatky budeme piecť oblátky a koláčiky. A budeme zdobiť vianočný stromček. 

Stretneme sa celá rodina a budeme večerať u babky. Na Štedrý večer budeme jesť rybu -

kapra a filé a k tomu šalát. 

Po sviatkoch pôjdeme s mamou a tatom na dovolenku do Tatier.  

                                                                                                                                Mária Perná 

Tešíme sa na Ježiška 

Blížia sa Vianoce a k nim Ježiško a darčeky. Deti sa nevedia dočkať, kým príde za nimi. Ja 

a moje kamarátky máme pozreté darčeky pre blízkych, rodinu a kamarátov. 

Teším sa aj na zimu, guľovačku, lyžovačku. Ale najviac sa teším na moju rodinu, keď sa 

všetci stretneme.  

Na Vianoce by som si najviac želala kozmetiku, oblečenie, overal a Koya pyžamko. Potešil by 

ma aj BTS ruksak.  

                                                                                                                   Veronika Skřipcová 

Moja najlepšia kamoška 

Neviem, kde začať, tak začnem tu. Moja najlepšia kamoška sa volá Simonka. Je z Detského 

Domova, tak ako aj ja. 

Simonka je skvelá baba a sme ako dve sestry. Ale niekedy sa aj pohádame, no vždy sa 

rýchlo udobríme. 

A ako som ju spoznala? Raz vychovávateľ povedal, že nám do domova prišiel nový prírastok. 

Bola to Simonka a bola veľmi vystrašená. Pozdravili sme sa a zoznámili. Zostala so mnou na 

izbe a odvtedy sme stále spolu. BFF kamošky, najlepšie na svete.  

                                                                                                                  Veronika Skřipcová 
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Vianoce 

Vonku je už zima a pomaly sa blížia Vianoce. 

Podľa mňa sú Vianoce najkrajší sviatok v roku. Celá rodina je spolu. Mamina od rána pečie 

a varí. Ja jej rád pomáham. Pečieme aj cigánsky chlieb – bakali. Ten jeme s kapustnicou. 

A pomáham aj otcovi zdobiť stromček. Ten zdobíme na Štedrý deň ráno.  

Potom začína večera. Na stole máme kapustnicu, rybu, rezne, koláče a čokoládovú tortu. 

Keď sa navečeriame, porozprávame sa a môžeme otvárať vianočné darčeky.  

Tento rok by som si pod stromčekom najviac želal mobil a hodinky. 

                                                                                                                            Nikolas Bihári 

 

Pekný obrázok nakreslila Veronika Skřipcová 

 

Zima a Vianoce 

Konečne prišla zima. Škoda, že ešte nie je sneh. Chcel by som sa sánkovať, guľovať a stavať 

si snehuliaka.  

V zime sa najviac teším na Vianoce. Príde k nám celá moja rodina. Všetci budeme zdobiť 

vianočný stromček. Potom povečeriame. 

                                                                                                                            Dávid Lakatoš 
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 MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)   MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :)   MIX ZO ŽIVOTA ŠKOLY :) 

HOVORME O JEDLE 
V dňoch 15.10. – 18.10. 2018 v Spojenej škole v Piešťanoch prebiehal týždeň pod názvom 

„Hovorme o jedle“, v ktorom sa žiaci zamerali na tému „Mäso, ryby, vajcia a strukoviny“. 
Žiaci 1. a 2. stupňa A a B variantu ŠZŠ sa oboznámili s významom mäsa a rýb a ich účinkom 

na naše zdravie. Zdokonalili sa v rozlišovaní a v triedení jednotlivých druhov domácich a 

voľne žijúcich zvierat, z ktorých získavame mäso. Naučili sa rozlišovať morské a sladkovodné 

ryby. Získali poznatky o mäsových a rybacích výrobkoch, ktoré si môžu zakúpiť alebo 

pripraviť doma. Nadobudli vedomosti o prikrmovaní, lovení a rozlišovaní divej zveri. 

Žiaci B variantu pripravovali jednohubky s rybacou a vajíčkovou nátierkou s naklíčenou 

fazuľou mungo. Na záver sa žiaci rozdelili do skupín maľovali, strihali, lepili a vytvorili projekt 

na počítači. Neskôr sa zamerali na vajcia a strukoviny. V prezentácii sa dozvedeli o význame 

vajec a strukovín. Aké vajíčka uprednostniť a ako ich v obchode vyhľadať. Pomocou 

videonahrávky sa naučili rozlišovať, kedy je vajíčko čerstvé a kedy pokazené. Taktiež získali 

poznatky o význame strukovín, ich rozdelení a ako doma naklíčiť fazuľu mungo. Zamerali sa 

hlavne na fazuľu, hrášok, šošovicu a sóju. Žiaci dopĺňali pracovné listy na IKT, pozerali 

rozprávku „Nespavé vajíčko“ a „Janko Hraško“. Dopĺňali a vyfarbovali pracovné listy, 

pomocou rôznych strukovín vytvárali obrázky rýb. Ochutnávali a pripravovali cestovinový šalát 

s mäsom a jednohubky s nátierkou hummus zo strukovín. 

Žiaci v budove na Žilinskej ceste sa tiež dozvedeli veľa informácií o mäse, vajciach 

a strukovinách. Pomáhali pripravovať chlebíčky so šunkou a salámou, rybaciu a vajíčkovú 

nátierku. A samozrejme ju aj ochutnávali ☺. Na tvorivej dielni si vytvárali krásne rybky. 
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                     NAŠE PLAVECKÉ ÚSPECHY 
Dňa 13.10.2018 sa uskutočnila Veľká cena primátora mesta Trenčín zdravotne 

znevýhodnenej mládeže a 3. ročník Majstrovstiev SR v paraplávaní mládeže s Downovým 

syndrómom. Žiak Lukáš Cabadaj súťažil v disciplíne 50 m v kategórii starší dorast, kde sa 

umiestnil na peknom druhom mieste. Eliška Orihelová plávala v disciplíne 50 m voľným 

spôsobom, no nepostúpila do finále. Avšak v disciplíne 25 m voľným spôsobom Eliška 

vyhrala preteky v kategórii ženy a aj plávanie mládeže s Downovým syndrómom. Teší nás 

úspech našich žiakov, ktorí získali svoje plavecké zručnosti na plaveckom kurze v malom 

bazéne hotela Magnólia v Piešťanoch a obstáli vo veľkej konkurencii. 

                          

                                                      Koncert Integrácia 2018 

Dňa 10.10.2018 sa žiaci zo Spojenej školy v Piešťanoch zúčastnili 10.ročníka národného 

charitatívneho koncertu Integrácia. Zimný štadión Ondreja Nepelu zaplnilo vyše 10- tisíc detí 

z celého Slovenska. Na pódiu sa predstavili známe hudobné hviezdy ako IMT Smile, Ondrej 

Kandráč, Majk Spirit, Dara Rollins, GOGO. Deti prišli pozdraviť i slovenské športové esá ako 

Marek Hamšík, Marián Hossa, Ľubomír Višňovský, Miro Šatan. Obrovskú oslavu ukončil 

svetoznámy DJ LUciano. 
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                                Mladí športovci 
V priebehu mesiaca október 2018 sme sa so žiakmi na Valovej ulici zapojili do projektu Mladí 

športovci Special Olympics. Na hodinách telesnej výchovy sa uskutočnili telovýchovné 

činnosti podľa Príručky aktivít Mladí športovci Special Olympics. Dvakrát týždenne boli 

precvičované aktivity z ôsmich oblastí zručností. Zúčastnili sa ich žiaci I. aj II. stupňa v počte 

15 žiakov týždenne pod vedením p. Vrábla a p. Raškovej.  

Cez viaceré zaujímavé aktivity si žiaci precvičili a  zdokonalili svoje motorické zručnosti. Zistili, 

v ktorých sú šikovnejší, či v ktorých zaostávajú. 

Učitelia môžu v priebehu roka využívať Príručku aktivít na hodinách TV a tak prispievať k 

formovaniu pozitívneho vzťahu k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu. 

                 

  Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom 
Dňa 27.9.2018 sa žiaci z budovy na Žilinskej zúčastnili besedy s autorom 14 kníh pre deti 

Braňom Jobusom. Spisovateľ, rodák z Vrbového, deťom porozprával, ako vznikala každá 

z jeho knižiek a tiež zaspieval k jednotlivým knižkám pesničky. Jeho rozprávanie bolo veľmi 

vtipné a pútavé. Veríme, že našich žiakov motivovalo k čítaniu jeho kníh, ktoré si mohli 

i zakúpiť a dať napísať venovanie od autora. 
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                  Tvorivá dielňa 
Dňa 20.9.2018 sa v budove na Žilinskej v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch 

uskutočnila tvorivá dielňa s pani Bajzíkovou na motívy knihy Mimi a Líza od Kataríny 

Kerekesovej. Najskôr si žiaci vyskúšali, aké je to byť v koži nevidiaceho – hádali predmety 

podľa hmatu a sluchu. Potom si vytvárali krásne tamburíny z papierových tanierov, ktoré 

vyzdobili a naplnili mušličkami, hrachom a kúskami plastov. 

                

 

                          DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

Vyučovanie žiakom v našej škole prišli spestriť dve divadelné predstavenie. Prvé bolo 

o zbojníkovi Rumcajsovi a druhé bolo na motívy rozprávky O rybárovi a rybke. Obidve 

divadielka boli vtipné a plné veselých pesničiek. 
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                                   Zdravotní klauni  

Zdravotní klauni opäť zavítali do našej školy. Odohrali dve predstavenia – jedno pre deti 

z materskej školy a druhé pre žiakov z triedy pre autistické deti. Klauni prišli s predstavením 

Fidlikára, z ktorého sme si odniesli nezabudnuteľný zážitok. 

                            

                      Záložky do kníh opäť spájali 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Naši žiaci 

vytvárali krásne originálne záložky pre svojich kamarátov z partnerskej školy ZŠI Topoľčany. 

Napäto sme očakávali poštu – a napokon sme sa dočkali. Naši žiaci boli tiež obdarovaní 

záložkami, ktoré môžu použiť pri čítaní svojich prvých kníh. 
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                     Aj my sa vieme zabaviť 

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo podujatie v kine Fontána „Aj my sa vieme zabaviť“, ktoré 
organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch. Žiaci si pozreli divadelné predstavenie 
s pesničkami s ekologickou tematikou. Vo výtvarnej súťaži získal žiak 1. ročníka praktickej 
školy Peter Valovič 2. miesto a žiačka 5. ročníka Alica Pikusová získala Cenu poroty. Obaja si 
odniesli pekné vecné dary. 

                                           Vianočné tematické dni 
Na prelome mesiacov november a december sa v našej škole uskutočnili vianočné tematické 
dni. Počas nich žiaci pod vedením svojich pedagógov pri zvukoch kolied vytvárali vianočné 
ozdoby, pozdravy, piekli oblátky, trubičky, medovníky, ktoré pekne vyzdobili. Tvorili z papiera, 
kartónu, vlny, dreva. Strihali, lepili, kreslili a maľovali. Ich krásne výrobky zdobia triedy 
a ostatné priestory školy. Svojimi výrobkami prispeli aj na Vianočný bazár v Adeli centre a tiež 
na charitatívny bazár PIWC, ktorý prispel žiakovi našej školy na liečebný pobyt. Takto sa naši 
žiaci učia, že je krásne nielen dostávať dary, ale aj obdarovať iných. 

Výroba vianočných ozdôb so žiakmi 7. ročníka a pánom učiteľom Vráblom. 

               

Výroba vianočných oblátok so žiakmi 5. ročníka s pani učiteľkou Kodajovou. 
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                               Mikulášsky večierok 

Hoci bez snehu a saní, no predsa prišiel. Kto? No predsa Mikuláš. Veď deti sa už dlho tešili 

na milého deduška s bielou bradou, ktorý ich obdaruje sladkosťami a takto odmení ich 

poslušnosť. No nebolo to úplne jednoduché. Každý musel Mikulášovi zarecitovať alebo 

zaspievať. No aj Mikuláš predviedol svoje spevácke schopnosti a tiež deťom porozprával 

o svojej dlhej ceste do Piešťan. Mikulášsky večierok spestrili svojim vystúpením mladí 

tanečníci zo ZUŠ v Piešťanoch. Na záver sa všetci dobre vytancovali. 

             

                                                    ZA HRSŤ SMIECHU 

„Keď budem veľký, postavím si dom a môžeš tam bývať aj ty. Ja nie som lakomý.“ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

„Majo urobil čiaru s tou pravicou.“      (autor myslel pravítko ☺) 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

„Mala som desať farbičiek a už ich mám len dvanásť!“ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

„Podpíšem ťa.“ 

„Nemusíš, ja sa viem napísať.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„To je štvorec, to je kruh, to je obdĺžnik,  to je... trojkolka!“ 
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„Keď ste chorí, pani doktorka vám predpíše liek a vy si ho pôjdete zobrať do le...“ 

„Do lesa!“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„Dedko, prečo oslovuješ babku „zlatko“?“ 

Jáj, už pred tromi rokmi som zabudol, ako sa volá a bojím sa jej na to opýtať.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„Mami, ujo Jano je tvoj brat?“ 

„Áno, Jurko.“ 

„Tak prečo sa niekedy nepobijete?“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„Prečo je blesk krivý?“ 

„Lebo sa nevie rozhodnúť, kam udrie.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„Miško, mohol by si nám vysvetliť, čo je nespravodlivosť?“ 

„Nespravodlivosť je, keď ocko napíše zle domácu úlohu a ja dostanem päťku.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

„Vladko, na Vianoce mi nemusíš dávať žiaden darček. Ja chcem iba, aby si sa dobre učil, 

slušne správal a upratoval si svoje hračky.“ 

„Mami, ja ti radšej niečo kúpim.“ 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
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                 ZIMNÁ  ANGLIČTINA 

 

                                                                                                                                          Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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             Ako rozvíjať reč dieťaťa 

Niekoľko rád pre rodičov a pedagógov ako pomôcť rozvíjať reč našich najmenších. 

Komunikujte zoči – voči, tvárou oproti dieťaťu, aby mohlo napodobňovať pohyby pier, úst, líc, 

aby čítalo z tváre emócie. Hovorte zreteľne, nahlas a dôsledne artikulujte, aby reč bola aj 

vidieť. Nepoužívajte často zdrobneniny a „nešušlite“. V komunikácii s dieťaťom môžete spojiť 

zvuk, slovo, vetu aj s gestami (ukazovať prstom, ukážete veľký, malý, hlavou krúťte nie, 

prikyvujete áno, prstom ho privolajte poď, zákaz – ukážete zdvihnutím dlane a poviete nie...).  

Rozprávajte v jednoduchých vetách – dlhé vety dieťa nebude mať tendenciu opakovať, 

prípadne im nemusí rozumieť. Opakujúce sa hry, aktivity a z toho vyplývajúce komunikačné 

situácie sú vhodné na spontánne opakovanie - deti majú rady opakujúce sa aktivity, hry, 

čítanie knižky. Nedajte sa odradiť, keď dieťa hneď neopakuje. Netreba trvať na opakovaní 

slov alebo viet, ale pri hre navodzovať opakujúce sa situácie spojené so zvukom, slovom, 

krátkou vetou. Napríklad autíčko narazí – poviete „buch“, macko spadne – poviete „au“, 

hodíte loptu – poviete „bum“, ide vláčik – poviete „ši-ši-ši“ alebo „hú-hú“, klopete na dvere 

(napríklad, keď idete domov, k babke...) – poviete „klop – klop“ a podobne. Používajte krátke 

vety na komentovanie situácie:  „Ideme domov“. „Auto hučí.“ „ Lopta je tu.“ „Tam je vlak.“ „ 

Pes beží.“ „Jeme banán.“ „Mňam.“ „Peťo kope loptu.“ Pýtajte sa: „Kde je...?“, „Komu 

dáme...?“, „Kto prišiel?“. Využite aj rôzne zvuky – krčte papier - ššš, na mačku volajte ččč 

alebo ccc, sss – had, bim - bam zvoní zvon, uiú - uiú – idú hasiči, sanitka, kvap - kvap – 

kvapká voda, tresk - spadol hrniec, narazilo auto, šťuk - otáčame kľúčik v zámke, dup - dup 

– dupeme, tancujeme, tik-tak počuť hodiny, vrrr -zvuk motora pri hre s autom a podobne.  

Zvuky zvierat spojte vždy so zvieratkom – obrázkom, plyšovým alebo skutočným. Dieťa môže 

ukazovať zvieratá, ktoré pomenujete alebo ukážete a potom si spolu poviete zvuk zvierat, 

neskôr dieťa povie „ako robí“ zvieratko. Niekedy je dobré aj hovoriť za zvieratko – držíte 

plyšového macka a hovoríte „brum – brum“. Dieťa môže držať psíka a hovoriť „hav – hav“. 

Dôležité je aj komentovanie činnosti – všetky činnosti, ktoré dieťa robí, vidí alebo ich robíte 

vy, či niekto na ulici. Môže to byť aj vaša práca  - Mama varí. Idem prať. Ideme do obchodu. 

Dám ti piť. Štartujem auto. Kúpime piškóty. Ocko prišiel. Dedko číta. Idem spať.  

Keď niečo dieťaťu dávate, povedzte mu „Páči.“ alebo „Nech sa páči.“. Vzápätí môžete 

povedať za dieťa „Ďakujem.“ A poďakovať mu, keď vám niečo podá. Tiež ho zdravte  - 

„Ahoj!“, „Pápá“. Aby dieťa začalo hovoriť vety, je potrebné použiť sloveso. Na začiatku stačia 

vety typu Tam je... , Toto je... , Ja mám... , Jem..., Idem... , Umývam... 

Dôležité je, aby si dieťa precvičovalo oromotoriku – pery, čeľusť, líca, jazyk. No o tom až 

nabudúce.                                                                                                           Mgr. Sabová J.  
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 

   

                                                                                                                                                           Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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         Tichá noc, svätá noc: Viete ako vznikla? 
Atmosféru a čaro Vianoc už takmer dve storočia umocňuje nielen v Európe, ale aj v iných 

častiach sveta známa pieseň Tichá noc, svätá noc. V súčasnosti sa spieva už vo viac ako 200 

jazykoch. Aj na Slovensku sa táto svetoznáma rakúska pieseň hrá a spieva v období adventu 

a Vianoc nielen v kostoloch, ale i na adventných a predvianočných koncertoch v divadlách a 

koncertných sálach. Ľudia ju počúvajú aj v domácnostiach či na verejných priestranstvách. 

Pieseň Tichá noc, svätá noc prvýkrát zaznela na Vianoce v roku 1818, v kostolíku v 

rakúskom Oberndorfe. Text piesne zložil Joseph Mohr, rodák zo Salzburgu. Ten požiadal 

učiteľa Franza Xavera Grubera, aby k jeho básni skomponoval vhodnú melódiu. Podľa 

tradície Gruber, dojatý textom piesne a jeho posolstvom pokoja a lásky, skomponoval za 

necelú hodinu nesmrteľnú melódiu, ktorá sa rýchlo šírila i do ďalších miest a obcí v Rakúsku 

aj iných krajinách. 

Tichá noc, svätá noc! 

Všetko spí, všetko sní, 

sám len svätý bdie dôverný pár, 

stráži Dieťatko, nebeský dar. 

Sladký Ježiško spí, sní, 

nebesky ticho spí, sní. 

 

                                          

 

Všetkým žiakom, kolegom pedagógom, rodičom aj našim priaznivcom 

želáme krásne Vianoce a šťastné vykročenie do nového roka 2019.               

 

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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