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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo  1, ročník 3.                                                           školský rok 2015/2016 
 

                               Jeseň 

Ak vykuknete z okna, zbadáte ju. Ticho sa prikráda, každým dňom viac a viac. A každý 

deň je iná. Mení sa ako pod paličkou čarodejníka. Raz chladná, raz teplejšia, raz nám 

ukáže biely závoj či jemné kvapky sĺz. Inokedy rozhojdá všetky listy na strome, alebo 

ich zhodí a pomaličky mení ich farbu na zlatú. Príroda tíchne, vtáčiky sa pomaly lúčia so 

svojimi blízkymi a pripravujú sa na dlhý let za oceán. Posledné slnečné dni si 

vychutnáva aj  pavúčik. Poletuje v povetrí na bielučkých vláknach, zachytáva sa na 

stromoch. Aj ostatné zvieratká usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy. 

Záhrady spustli, polia sa vyprázdnili a zmenili zelenú farbu na hnedú. Aj my ľudia sa 

meníme, vyťahujeme zo skríň teplejšie bundičky, topánky či šále. I dáždniky používame 

častejšie ako inokedy. Prichádza čas púšťania šarkanov, vyrábania svetlonosov, 

gaštanových zvieratiek, či prechádzok po pestrofarebnom lese. A čo to všetko 

spôsobilo? No, ďalšie ročné obdobie, ktoré už neodbytne klope na dvere – pani Jeseň.                                                                                                                                                                                                  

(Mgr.Eva Kodajová) 
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      200.         

VÝROČIE NARODENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA  

 

29. októbra uplynulo 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra – človeka, bez ktorého by sme možno 

nerozprávali po slovensky, možno by sme nemali ani vlastnú krajinu a na hokejovom zápase by sme 

nemohli kričať Slovenskóóó. Možno by to bolo inak, nebyť práve tohto mladého muža, ktorý 

pozvdvihol hrdosť svojich slovenských  rovesníkov  a inšpiroval ich, aby pracovali pre národ. Hoci sa 

dožil iba 40 rokov, stihol vykonať veľa užitočného pre svoj milovaný slovenský národ. Bol 

kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, básnikom, filozofom, učiteľom i novinárom. Dal sa na 

politiku nie pre kariéru a peniaze, ale aby dosiahol, že dovtedy zaznávaný slovenský národ v Uhorsku 

mohol rozvíjať svoj jazyk a kultúru. Mal odvahu predniesť svoje požiadavky v Uhorskom sneme, kde 

pôsobil ako poslanec za mesto Zvolen. Sme mu veľmi vďační, hoci niekedy sa nám nepáči, keď máme 

pri diktáte rozmýšľať, kde napísať ypsilon alebo mäkké i, či kde patrí mäkčeň a kde nie. Ľudovít Štúr 

veril, že z malého slovenského národa raz môže vyrásť vyspelý národ, ktorý sa môže vyrovnať 

ostatným. Dnes je jeho vízia naplnená a my sme na to hrdí. Ďakujeme, pán Štúr!  
 (Vľavo hore predstava autora Danglára, ako by mohol vyzerať Ľudovít Štúr v súčasnosti, vpravo dobová podoba od autora 

J. B. Klemensa)                                                                                                                                             (Mgr. Hodulová J.) 

 

  Exkurzia do Uhrovca 
Dňa 20.10.2015 sa žiaci 4. – 9. ročníka a praktickej školy zúčastnili exkurzie do Uhrovca pri 

príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. O 8. hodine ráno zastal pred školou autobus, do 

ktorého natúpili žiaci spolu s triednymi učiteľmi. Po usadení pani učiteľka M. Šulavá žiakov privítala 

a oboznámila ich s trasou a programom exkurzie. Počas cesty im porozrávala históriu hradov Beckov 

a Trenčín, ktoré počas cesty videli. 

Prvou zastávkou bol Trenčín, kde žiaci a učitelia navštívili Katov dom. Tu sa dozvedeli o tom, kto bol 

kat, aké povolenie vykonával. Prezreli si jeho pracovné nástroje, ktoré používal a tiež videli priestory 

väzenia. 

Po prehliadke Katovho domu cesta pokračovala priamo do Uhrovca. Tu účastníci exkurzie mali 

možnosť vidieť rodný dom Ľudovíta Štúra. Prezreli si expozíciu a vypočuli si sprievodné slovo. 

Dozvedeli sa zaujímavosti zo Štúrovho života. Expozícia bola venovaná aj životu Alexandra Dubčeka, 

významného slovenského politika, ktorý sa narodil v tom istom dome o 100 rokov neskoršie. Tu 

program exkurzie skončil.  

Plní zážitkov a nových informácií sa žiaci a učitelia vrátili z exkuzie v popoludňajších hodinách. 

                                                                                                                                    (Mgr. Šulavá Marta) 



                      - 3 - 

 

VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 

 

Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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PLÁVAM, PLÁVAŠ, PLÁVAME  

Pláva ako ryba! Kto? No predsa náš Samko! Vo vode sa pohybuje s ľahkosťou. Do bazéna vstupuje 

s istotou, nasadí okuliare, ponorí sa mäkko, bez vyšplechnutia vody a... pláva. Zľahka sa odrazí a pod 

vodou, na jeden nádych, vo veľkej pohode prepláva celý bazén. Ak ho pozorujete zhora, zdá sa vám, 

že sa dívate na plávajúceho delfína. Užíva si to a vôbec mu nevadí, ak do neho niekto vrazí! Všetky 

pokyny inštruktorky plávania Mariky sa snaží plniť. Veď je to „normálka“. Súťaživá trojica – či 

štvorica? – Jožko, Andrej, Šaňo, Janko V. poctivo skáču „hlavičky“ a trénujú otáčky. Andrej a Jožko 

zvládli kraul bravúrne. A aj dýchanie  pri plávaní. Šampióni! Šaňko a Janko V. nechcú zaostať – veľmi 

sa snažia a ide im to na jedna mínus. Iba tá povinná rozplavba keby nebola! Chlapcom sa vyrovná 

Helenka. Jej štýl plávania – kraul je čistý. Vytrvalosť je nutné ešte trénovať. No – krehké stvorenie! 

Opakom je Eliška. Tá to dáva!! Iba to dýchanie pri plávaní kraula ešte musí zvládnuť. Veronika 

a Monika sú na tom podobne. Hlava musí byť nad vodou!! Prsia sú ich štýlom. Snaha im však nechýba. 

Len tá vytrvalosť! Riško je vynaliezavý. Zistil, že na dno dočiahne a hlava je nad vodou. Čo by sa 

trápil! Náš „Macko Pu“ vie byť aj snaživý. Dokáže aj plávať. A už pekný kúsok! A aj skoky do vody 

dokazujú, že voda je jeho kamarátka. Tomáško „odhodil“ vestu aj molitanového hada a už prepláva 

svojským štýlom dĺžku bazéna. A ponorí sa pod vodu celý = hlava je celá pod vodou. Janko M. od 

vlaňajška pokročil. V bazéne sa nielen prechádza, ale aj začína plávať. Aj keď ako jediný z celej 

skupiny sa istí vestou a „hadom“. Ale už je na najlepšej ceste zvládnuť pohyb vo vode plávaním. Strach 

z vody je ta-tam. O kom toto všetko je? O účastníkoch plaveckého výcviku a výbornej inštruktorke 

plávania Marike Vráblovej. Žiaci si ju obľúbili a ona si obľúbila ich. Dôverujú jej a to ich posúva 

vpred. Je to vidno najmä na výsledkoch. Uvidíme sa aj na jar? Príď medzi nás! Veď voda je super. 

Kraul, znak, prsia a motýlik – to je zábava!                                                                           /Kosková A. 

/      
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Volám sa Veronika a som hendikepovaná. Štyri roky som navštevovala Spojenú školu v Piešťanoch. 

Ale keďže všetko sa raz musí skončiť, skončila sa i škola. Nezostávalo mi tak nič iné, ako začať zrazu 

rozmýšľať, čo s toľkým voľným časom budem robiť. Pani riaditeľka školy však dostala pekný nápad, 

že by sa jej možno podarilo zriadiť centrum voľného času. Riešenie môjho voľného času by bolo na 

svete. Vedeli sme však, že to bude stáť veľa námahy. Veľmi sme dúfali, že to vyjde. Držali sme spolu s 

bývalými spolužiakmi pani riaditeľke palce a ono sa to naozaj podarilo. Centrum voľného času sa 

v septembri otvorilo. A tak som spolu s kamarátkami 2. septembra začala navštevovať centrum. Veľmi 

sme sa tešili že sa mbudeme opäť vídať. Z dôvodu veľkého záujmu o centrum sme boli rozdelení na 

dve skupiny. Jedna skupina chodí tri dni v týždni, do ktorej patrím aj ja a druhá skupina chodí dva dni 

v týždni na rôzne krúžky. Venujeme sa zaujímavým aktivitám. Napríklad modelujeme z hrnčiarskej 

hliny a máme aj hrnčiarsky kruh. Práca na ňom nás veľmi baví. Kreslíme aj obrázky, ktoré sa nám vždy 

podaria a máme z nich veľkú radosť. Venujeme sa vystrihovaniu rôznych figúrok a ich lepeniu – 

skrátka vytvárame rôzne pekné i užitočné veci. Počúvame hudbu, pozeráme filmy, chodíme do 

relaxačnej miestnosti a tiež varíme v kuchynke. Keď nám to počasie dovolí, chodíme s pani 

vychovávateľkou Fránkovou a asistentkou Simonkou na prechádzky. Som veľmi vďačná za to, že sa v 

centre voľného času môžme stretávať, rozprávať sa, smiať, tvoriť, udržiavať kamarátstva. Skrátka sme 

šťastní, že sme opäť spolu a naše dni majú zaujímavú a zmysluplnú náplň. 

                                                                          (Veronika Bittnerová – klientka centra voľného času) 

 

 Autorka príspevku vpravo dolu spolu s pani vychovávateľkou, pani asistentkou a kamarátkami z CVČ. 

__________________________________________________________________________________ 
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JESENNÁ ANGLIČTINA 

                        
 

 
Pripravila: Mgr. Kodajová E. 
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Nový  projekt s Nadáciou Volkswagen 

V septembri  sa rozbehol  už druhý projekt  s Nadáciou Volkswagen, ktorý sa  tentoraz zameriava na 

takmer zabudnuté a zdraviu prospešné plodiny. Pod názvom Zdravé plodiny – e-kuchárska kniha bude 

prebiehať  počas celého školského roka. Opäť sa na ňom okrem nadácia a našej školy zúčastňujú 

odborníci z NPPC – VÚRV Piešťany. Aktivity budú prebiehať v našej škole a tiež v priestoroch 

výskumného ústavu. 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 9.11.2015 v našej škole.  Pani inžinierka Čičová deti oboznámila 

s plodinou pohánka. O ovsi a jeho význame prednášala pani  inžinierka Havrlentová.  Deti zaujala aj 

prednáška o cíceri, ktorú si pripravila pani inžinierka Bojnanská. Deti si mohli prezrieť všetky plodiny 

aj cez veľkú lupu, ovoňať ich, ohmatať. Ako darček sme dostali krásnu zelenú pohánku, ktorú sme 

mohli aj ochutnať na chlebíčkoch s nátierkou.  

Na prvom stretnutí sme sa rozhodli, že si tieto zdravé plodiny na jar vysadíme v našej bylinkovej 

záhrade, aby sme videli, ako rastú, kvitnú a dozrievajú. Čaká nás aj kuchárčenie  –  cícer, pohánku 

a ovos využijeme na pečenie a varenie zdravých jedál. Pred Vianocami si upečieme keksíky z ovsených 

vločiek. Cícer využijeme na prípravu výbornej nátierky a z pohánky si uvaríme kašu. 

V rámci projektu zakúpime dva tablety, prostredníctvom ktorých budeme zaznamenávať naše aktivity, 

vyhľadávať recepty na zdravé jedlá a postupne vytvárať aj elektronickú kuchársku knihu. Do projektu 

pozývame na spoluprácu aj rodičov našich žiakov, ktorí sa starajú o zdravú výživu ich detí. 

Všetci sa tešíme na zaujímavé aktivity, ktoré spestria a obohatia vyučovanie na našej škole. 

                                                                                                                                       /Mgr. Hodulová J./ 

 
 

VIAC Z DIANIA NA NAŠEJ ŠKOLE SI POZRITE  NA STRÁNKE ŠKOLY  www.spspn.sk
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