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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 2, ročník 4.                                                           školský rok 2016/2017 

 

      BIELA ZIMA   
 

Tak sme sa dočkali! Hoci bola minulý rok Perinbaba skúpa, túto zimu nás 
obdarila veľkou nádielkou snehu. Mráz zas znehybnil potoky a rieky do 
priehľadného, studeného zrkadla. Takémuto mrazivému počasiu pristane slnko, 
ktoré volá deti von – tešiť sa zo zimných radovánok. Opäť je sezóna sánok, lyží 
a korčúľ. No stačia aj topánky a poriadne klzká ľadová šmykľavka a všetci sa 
môžu dosýtosti vyšantiť. Z čerstvého snehu si deti môžu postaviť veselých 
snehuliakov s pyšnými mrkvovými noštekmi a zvedavými čiernymi očkami 
z uhlia. Na oknách a balkónoch sa objavujú hladné sýkorky, drozdy a vrabce, 
ktoré zobkajú z kŕmidiel pripravené semienka. Pri prechádzke do prírody 
môžeme počuť rôzne zvuky – zhovárajúce sa vtáky, šum vetra, pukanie ľadu 
alebo vŕzganie zamrznutého snehu pod nohami. A keď sneží, všetko je ako 
v rozprávke – pokojné, čisté a biele. Aj keď vie byť zima aj nepríjemná a krutá, 
vyváži to svojim čarom a nádhernými kulisami bielej krásy. Tak si ju teda užime, 
kým je tu. Lebo všetko má svoj koniec a aj zima stratí svoju moc a žezla sa chytí 
zelenajúca sa jar.                                                                             / Mgr. Hodulová J./ 
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       VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 

 
 

 
Pripravila Mgr. Kodajová Eva 
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BUBNOVAČKA 
Dňa 16. novembra sa aj žiaci našej školy zapojili do bubnovania „Aby bolo deti lepšie počuť“ 

pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. 

novembra - Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 

zneužívaním a 20. novembra -Svetového dňa detí. Na Bubnovačku si deti pripravili bubny, 

hrkálky, misy, hrnce, varechy, strúhadlá, škrupinky z kokosového orecha, plastové fľaše, 

hrnce, papierové rúrky a škatule, paličky, plechovky, činely, triangle, tamburíny. Pani učiteľka 

Kvaková priniesla aj ozajstné bubny. Pod jej vedením si deti na Žilinskej vyskúšali rôzne 

rytmy a tiež dirigovanie. Deti zaujali aj netradičné rytmické nástroje - misky so sklenými 

guľôčkami a s cestovinami, ktoré pripravila pani učiteľka Hodulová. V budove na Valovej deti 

bubnovali pod taktovkou pani učiteľky Šulavej. Naši žiaci majú veľmi radi hudbu, rytmus majú 

v tele, takže bubnovanie im išlo na jednotku. Atmosféra bola hlučná a veselá. Veríme, že sme 

našim bubnovaním prispeli na dobrú vec a hlas týraných a zneužívaných detí bude silnejší. 

   

AJ MY SA VIEME ZABAVIŤ 

Dňa 21.11.2016 sa v kine Fontána v Piešťanoch uskutočnil už 9. ročník podujatia, v ktorom 
sa prezentujú handicapované deti svojimi vystúpeniami. Súčasťou podujatia bola i súťaž a 
výstava výtvarných prác. Naša škola v súťaži opäť uspela. Cenu primátora Piešťan si 
odniesla Dianka Adamcová a celkové 1. miesto získal Riško Jankovič. V nesúťažnej 
prehliadke nás reprezentovali žiaci speváckymi, tanečnými a tanečno- dramatickými 
vystúpeniami, ktoré už tradične boli na veľmi dobrej úrovni a publikum ich ocenilo veľkým 
potleskom. 

      



                      - 4 - 

ZIMNÁ ANGLIČTINA 

 
 

                     .                                        /Pripravila: Mgr. Eva Kodajová/ 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV  Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV   Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV  

Môj život v Piešťanoch      

 

Volám sa Tomáš. Pochádzam z Trnavy. Už siedmy rok žijem v Detskom domove Piešťanoch. 
Od 1. júna 2010 chodím do Spojenej školy v Piešťanoch na Žilinskú cestu. V prvý deň ma 
pani učiteľka Kosková  predstavila mojim novým spolužiakom. Tiež mi porozprávala o meste 
Piešťany – že je to slávne kúpeľné mesto a že je tu pekne a bude sa mi tu páčiť. A mala 
pravdu – práve na druhý deň bolo otvorenie kúpeľnej sezóny. Slávnosť sa mi veľmi páčila – 
všade hrala hudba, videl som veľa ľudí v kostýmoch, mažoretky, veterány,  striekali fontány.  
V domove som si obľúbil pani vychovávateľky a hlavne pána vychovávateľa Janka Sýkoru. 
S ním sme často chodili na vychádzky na Kúpeľný ostrov – spoznal som Napoleonské 
kúpele, termálne jazierka s rybkami a leknami, Kolonádový most. Tiež sa mi páči piešťanský 
park, ktorý je blízko domova a rád som sa tam bicykloval. S ujom Jankom som chodieval aj 
na kúpalisko Eva, kde som sa učil plávať.  
Po prázdninách som už chodil do školy na Valovú ulicu. V škole som mal kamarátov medzi 
spolužiakmi, napríklad Filipa, no zoznámil som sa aj s inými deťmi v meste. Niekedy sa mi 
prihovorili oni, niekedy som sa ich ja spýtal na meno. Do školy som chodil rád. Mojim veľkým 
zážitkom je výhra špeciálnej ceny v súťaži „Človek, ktorého mám rád“. V Mestskej knižnici 
v Piešťanoch mi odovzdali diplom a cenu za báseň pre moju mamu. Redaktorke z televízie 
Karpaty som povedal, že báseň som napísal mame, ktorú veľmi ľúbim a s ktorou chcem ešte 
dlhé roky žiť.  
Ďalší zážitok, na ktorý si rád spomínam, je návšteva Základnej školy Milana Rastislava 
Štefánika. Tam som sa zoznámil s novými kamarátmi Dávidom, Matúšom, Jakubom 
a Brunom. Spolu sme boli v jednom družstve a plnili rôzne úlohy. Ja som vymyslel názov 
nášho tímu – Ružový Panter. Po súťaži sme mohli ísť do telocvične, kde boli pripravené 
súťaže s loptou. Nakoniec sme hľadali prekvapenia ukryté na školskom dvore.  
To sú moje najkrajšie zážitky zo života v Piešťanoch. Teraz som klientom Centra voľného 
času pri Spojenej škole v Piešťanoch. Aj tu mám dobrých kamarátov a chodím sem rád. 
                                                                                                                  Tomáš Grošmíd, CVČ 
 

  Moje Vianoce   
Naša vianočná večera   prebiehala  takto.  Najskôr sme sa   privítali pri vianočnom  stole.  
Spoločne sme prekrojili jabĺčko a uvideli  sme hviezdičku. Potom sme zjedli  oblátku s medom  
a nasledovala štedrovečerná večera. Bola to šošovicová   polievka,  filé a zemiakový  šalát.  
Nakoniec sme si rozbalili vianočné darčeky. Moje Vianoce boli krásne. 

                                                                                                               Maximilián Lakatoš, 6.A 

Ďakujeme Tomášovi a Maximiliánovi za pekné príspevky a tiež za odvahu prispieť do školského 
časopisu. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé alebo veselé texty od naších žiakov.                

                                                                                                       Redaktorky časopisu Školáčik 



                      - 6 - 

Vianočný blázon 

V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon sníval aj 
o tom, že raz bude múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa 
stalo, že jednej noci neobjavili hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento 
blázon.  

„Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné“, myslel si. „To bude tá Kráľovská hviezda – narodil 
sa nový kráľ!. Chcem mu ponúknuť svoje služby. Však ak je to kráľ, bude určite potrebovať 
nejakého blázna. Vydám sa na cestu a budem ho hľadať. Hviezda ma povedie.“ Dlho 
premýšľal, čo by mohol novému kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej 
kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z domova 
vydal na cestu. 

Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa, ktoré bolo chromé. 
Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu 
dieťaťu bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac ako kráľ. „Dieťa si bláznovskú kapucňu 
nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. 

Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. 
Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu 
dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac ako kráľ.“ Dieťa zvonkohru radostne rozohralo 
a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. 

Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, 
pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu 
svoju kvetinku. Potrebuje ju viac ako kráľ.“ Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. 
To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. 

„Teraz mi už nič nezostalo, čo by som mohol kráľovi darovať. Bude lepšie, keď sa vrátim.“ 
pomyslel si blázon. Avšak, keď sa pozrel k oblohe, hviezda stála na jednom mieste a žiarila 
veľmi jasne. Jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A vtom uvidel cestu k nejakej stajni v strede 
poľa. Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov. Aj oni hľadali nového kráľa. Ten 
ležal v jasliach – malé, bezbranné dieťa Ježiš. Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť 
čisté plienky, sa bezradne pozerala a hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa položila. Jozef 
práve kŕmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo 
a myrhu. Pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. Mária plná 
dôvery položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel blázon Kráľa, ktorému chcel 
v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal 
deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz so svojim úsmevom darovalo múdrosť, po 
ktorej tak túžil. 

                                                            Pripravila Mgr. Kodajová E. 
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VIANOČNÉ ČITATEĹSKÉ PONDELKY 
 

Čitateľské aktivity s názvom Vianočné čítanie si pre žiakov na Žilinskej ceste 
pripravila pani učiteľka Hodulová. Prvé čítanie 5. decembra bolo zamerané na 
príchod Mikuláša – čítali sme o ňom básne, zaspievali sme si pesničky. Mikuláš 
poslal deťom aj obrázkové čítanie, ktoré malo veľký úspech, pretože sa doň 
mohli zapojiť dobrí čitatelia, no i začiatočníci. Deti si vypočuli „Rozprávku 
o Vianociach, ktoré nechceli prísť“ od Karla Čapka. Na záver sme si vyfarbili 
zimný obrázok.  
Druhé vianočné čítanie bolo 12. decembra. Opäť sme si čítali obrázkovú 
rozprávku „Ako si kocúr Murko s myškami zdobili vianočný stromček“. Čítanie si 
opäť vyskúšali všetky deti. Nasledoval kvíz o slovenských vianočných zvykoch 
a tradíciách a vianočné hádanky. Prečítali sme si aj krátke rozprávky z detských 
časopisov. V tvorivej časti sme si opäť vyfarbovali obrázok s témou Vianoc 
a tiež sme vytvárali ozdobnú reťaz z papiera.  
Tesne pred Vianocami v pondelok 19. decembra si žiaci vypočuli príbeh Vianoc, 
zaspievali sme si koledy, zavinšovali vinše a na záver bolo opäť obrázkové 
čítanie – tentoraz rozprávka „Ako si zvieratká rozdávali darčeky“. Nasledovala 
aktivita „Vianočná abeceda želaní“, v ktorej deti písali a kreslili svoje želania 
podľa písmen abecedy na veľký vianočný stromček. Želania boli rôzne, no 
všetci sme si napokon zaželali jedno: Šťastné a veselé Vianoce! 
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TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME       

Vianočná tvorivá dielňa 

V stredu 7.12.2016 sa uskutočnila v spolupráci s Mestskou knižnicou 

v Piešťanoch vianočná tvorivá dielňa. Deti si najskôr vypočuli rozprávku 

o vianočných želaniach a potom vytvárali vlastné „Listy Ježiškovi“, do ktorých 

vpísali svoje tajné priania. Všetky listy boli krásne vyzdobené, farebné 

a originálne. Dúfame, že sa deťom ich želania splnia. 

   

 

Keramická tvorivá dielňa 

Dňa 16.12.2016 sa uskutočnila tvorivá dielňa s keramičkou pani Bayerovou. Deti 

si s jej pomocou vykrajovali vianočné ozdoby v podobe rybiek, stromčekov, 

hviezdičiek či srdiečok, ktoré si krášlili pomocou špajle. Niektorí si vymodelovali 

aj drobné figúrky. Pani Bayerová deťom ich výrobky vypálila a priniesla do školy. 

Niektoré výrobky deti zabalili a podarujú ich na Vianoce svojim najbližším, inými 

sme si ozdobili náš vianočný stromček. 
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Tvorivá dielňa – karnevalové masky 

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnila v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch 

tvorivá dielňa. Keďže je fašiangové obdobie, témou boli karnevalové masky. 

Deti si pomocou papierových tanierov, pasteliek, voskoviek, krepového papiera, 

nožníc a lepidla vytvárali veselé masky, ktoré budú môcť čoskoro využiť na 

školskom karnevale.  

   

 

Všetko najlepšie, pán Janovic 

Dňa 8.2.2017 sa uskutočnila tvorivá dielňa venovaná 80. narodeninám 

spisovateľa Tomáša Janovica. Deti si pozorne vypočuli rozprávku Kľúčikové 

kráľovstvo. Potom si vytvárali ilustrácie k rozprávke pomocou šablónky a neskôr 

aj s využitím vlastnej fantázie. Obrázky sa deťom vydarili a poputujú na výtvarnú 

súťaž „Všetko najlepšie, pán Janovic“. 

  

Ďakujeme Mestskej knižnici v Piešťanoch za dobrú spoluprácu a ústretovosť uskutočňovať 
tvorivé dielne v našej škole, hlavne v budove na Žilinskej ceste. Poďakovanie patrí aj pani 
Bayerovej za jej tvorivú keramickú dielňu.  
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OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU 
Dňa 21.12.2016 boli dvanástim žiakom našej školy odovzdané knihy zakúpené 

anonymnými darcami v rámci projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ v piešťanských 

kníhkupectvách. Knižky deťom urobili veľkú radosť a veríme, že ich budú 

motivovať k čítaniu. Už šiestykrát tento projekt v našom meste zastrešoval 

Piešťanský medzinárodný ženský klub PIWC. Darcom aj klubu PIWC v mene 

našich žiakov ďakujeme. Tiež ďakujeme žiakovi Romankovi z prípravného 

ročníka za jeho vystúpenie. 

  

Divadielko o Polepetkovi 
 
S veselou rozprávkou Polepetko k nám dňa 9.11.2016 zavítalo divadlo 
Klipperton z Banskej Bystrice. Polepetko, ktorý poplietol všetko, nás všetkých 
rozosmial a zabavil svojimi skomoleninami a veselosťou. Rozprávka bola 
napínavá, no nakoniec všetko dobre skončilo – svadbou. Polepetkov príbeh deti 
poučil, že dôležitejšie než všetko vedieť, je mať dobré srdce. 
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Opäť k nám prišiel Mikuláš 

5.12. 2016 sa deti z našej školy mohli zasa tešiť z návštevy Mikuláša. Prišiel 

spolu so svojimi pomocníkmi – anjelikom a čertom. Najskôr deti vyzval, aby mu 

povedali básničku alebo zaspievali pieseň.  Deti boli celý rok poslušné, preto ich 

Mikuláš obdaroval sladkosťami. Všetkých zabával veselý čert, zaspievali žiaci 

praktickej školy a tiež klienti z centra voľného času.  Z výhier v tombole mali deti 

tiež radosť. Na záver sa všetci dobre vyzvŕtali v tanci. 

   

ňa 6.12.2016 škola na Valovej ulici usporiadala pre žiakov „Mikulášske 
posedenie“. Organizáciu akcie si zobrala na starosť pani učiteľka Šulavá. 
Ostatní učitelia pripravili so svojimi žiakmi kultúrny program – vianočné 
básničky, koledy, riekanky, po ktorom nasledovalo odovzdávanie mikulášskych 
darčekov a diskotéka. Všetci sa výborne zabavili a vychutnali si atmosféru 
pravého mikulášskeho dňa. 

  

Čitateľom a priaznivcom nášho časopisu želáme všetko najlepšie v novom roku 2017. 

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

Grafická úprava, fotografie  – 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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