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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a  priaznivcov   Spojenej   školy  v  Piešťanoch 
Číslo 3, ročník 4.                                                       školský rok 2016/2017 
 

KLOP, KLOP! JE TU JAR! 

Klop, klop... Opäť zaklopalo nové ročné obdobie. Zaklopkalo jarným dažďom, 

spevom vtákov, vzduch zavoňal kvetmi, prvou pokosenou trávou.  

Marec nám priniesol závan tepla, no i sneh, lebo zima sa ľahko nevzdáva svojej 

moci. Na školskom dvore sme si nazbierali voňavé fialky a konečne prišiel čas aj 

na príjemné prechádzky do okolia školy.  

Apríl bol tento rok naozaj bláznivý – počasie sa stále menilo, striedal sa dážď so 

slnkom, nepríjemný vietor s jarným vánkom. Napriek tomu narcisy a tulipány 

veselo kvitli v záhradách a parkoch. Aj stromy sa obliekli do bielej a ružovej 

krajky. Zo školského dvora bolo počuť bzučanie kosačky.  

Máj priniesol vôňu orgovánu a konečne aj príjemné teplé slnečné dni. Deti 

vytiahli kolobežky, bicykle, lopty, obuli si nové tenisky a veselo šantia vonku.  

Jar je krásna, no krátka. Užime si jej krásu, kým ju vystrieda horúce leto. 

                                                                                                                                           Mgr. Sabová J. 
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 

 
 
 

Pripravila Mgr. Kodajová Eva 
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JARNÁ ANGLIČTINA 
 

 
 

/Pripravila: Mgr. Eva Kodajová/ 
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Aktuality zo školy 

Lienka Anulienka priniesla do školy snežienky 
 

Dňa 6.3.2017 sa v budove na Žilinskej uskutočnila tvorivá dielňa v spolupráci s Mestskou 
knižnicou v Piešťanoch. Ako motivácia poslúžila rozprávková knižka od Jozefa Pavloviča 
Lienka Anulienka, v ktorej práve vyrastajú po dlhej zime prvé jarné kvietky – snežienky. Deti si 
pomocou obkresľovania rúk, vystrihovania, lepenia a vyfarbovania vytvorili krásne vázičky 
plné nežných snežienok, ktoré budú vystavené v piešťanskej knižnici. 
 

      
 

Týždeň čitateľskej gramotnosti 
 

V budove na Žilinskej ceste sa v dňoch 13. – 17. marca konal „Týždeň čitateľskej 
gramotnosti“. Koordinátorka pani uiteľka Sabová si pre deti pripravila tri čitateľské stretnutia. 
Na prvom sa žiaci dozvedeli ako vznikajú knihy, kto je spisovateľ, ilustrátor, čo je poézia, 
próza. Deti prezradili, ktoré sú ich obľúbené knihy. Na škole občas šarapatia aj škriatkovia – 
tentoraz poplietli názvy rozprávok a deti ich pomohli opraviť do správnej podoby. Na druhom 
stretnutí väčšie deti prečítali rozprávku a potom riešili rôzne úlohy na porozumenie textu. 
Nasledovalo hádanie hádaniek a rozprávkové maľovanie. Tretie stretnutie s čítaním sa nieslo 
v znamení slovných hier – deti vytvárali slová na písmená, vety, dopĺňali písmenká. 
Nechýbalo ani čítanie príbehu a krátky kvíz. Veríme, že naše deti majú aj vďaka týmto 
aktivitám chuť učiť sa ďalšie písmenká alebo čítať nové knižky.   
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eTwinning súťaž o najkrajší veľkonočný obrázok 

Naša škola sa zapojila do projektu  The most Beautiful Easter Picture with English Wishes for 
Primary School 2017. Obrázky kreslili žiaci z 2.TVP, 3.A, 1.A, 5.A, 9.B a triedy pre žiakov s 
autizmom. Pani učiteľky vybrali 4 najvydarenejšie dielka a tie sa zúčastnili medzinárodného 
európskeho kola súťaže. Na portáli eTwinning prideľovali 150 obrázkom body kordinátori 
projektu z 37 škôl z 11 krajín Na 3. Mieste sa umiestnili Kristián Daniš a Patrik Daniš z 2.TVP, 
Martin Kudrík 3.A a Nikolas Bihári z 5.A získal čestné uznanie. Blahoželáme našim víťazom. 

 
 

Stretnutie so spisovateľkou 

Dňa 28.3.2017 sa v budove na Žilinskej konalo stretnutie so spisovateľkou pani Janou 
Gavalec. Deťom porozprávala, ako vzniká knižka a čo všetko robí spisovateľ. Jednu krásnu 
knižku “Tri mačiatka tety Mily” darovala deťom a tiež z nej prečítala. Aj deti čítali úryvky z nej 
a potom si nakreslili veselé mačiatka podľa príbehov z knižky. 
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Dni detskej knihy aj v našej škole 
Tento rok sa festival kníh pre deti a mládež „Dni detskej knihy“ uskutočnil v našom meste. 
Súčasťou festivalu bola tvorivá dielňa pre našich žiakov na Žilinskej ceste. Do školy zavítali 
pani Alena Wagnerová a Juraj Martiška. Obaja ilustrujú hlavne detské knihy a ich obrázky 
môžeme vidieť aj v časopise Slniečko. Tvorivá dielňa sa niesla na vlnách fantázie – deti svoje 
predstavy kreslili pastelkami, fixkami, no i dotávrali textilom. Obrázky sa deťom vydarili 
a všetci si vychutnávali uvoľnenú a veselú atmosféru. 
 

   
 

Tvorivá dielňa s portugalským výtvarníkom 
Dňa 7.4.2017  sa v budove na Žilinskej ceste uskutočnila tvorivá dielňa s portugalským 
výtvarníkom José Tavaresom. Pre naše deti si pripravil kópie svojich obrázkov a deti si ich 
prekresľovali a dotvárali podľa svojich predstáv a tiež podľa umelcových inštrukcií. José 
Tavares študoval v Čechách a viackrát bol aj v Piešťanoch a obľúbil si ich. V súčasnosti žije 
v Lisabone, kde sa venuje vlastnej tvorbe v ním vytvorenom výtvarnom jazyku Iknie.  
 

     

ZOO-mini Trnava 

Boli ste už v takej ZOO, kde zvieratká sa nielen pozorujú, ale môžete ich aj pohladkať, 
nakŕmiť a zahrať sa s nimi? My už áno a bolo to úplne skvelé! Dňa 3.5.2017 sme navštívili 
ZOO-mini veľkú detskú izbu s veselým útulným interiérom v Arkadii v Trnave. Kŕmili sme 
morské prasiatka, andulky, ježka, škrečky a zajačikov. Hrať sa s nimi bola naozaj zábava. 
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Keď sa niekto na začiatku aj bál pohladkať zvieratko, rýchlo stratil akékoľvek zábrany. 
Najväčšie potešenie mali žiaci v klietke s andulkami.                             Mgr. Tatiana Horváthová 

  

Príď aj ty medzi nás 

Aj tento rok sme sa tešili na 14. ročník súťažnej prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl 
Trnavského kraja „Príď aj ty medzi nás“, ktorú organizovala dňa 3.5.2017 Spojená škola, 
Beethovenova v Trnave. V prednese poézie nás reprezentovali žiaci z 3. triedy Dávid Biháry 
s básňou Tieň, Scarletka Biháriová s básňou Batožina a Nikolas Bihári z 5. triedy s básňou 
Mobil. Prózu prednášal Dávid Lakatoš z 5. triedy s názvom Šťastie. Všetci recitátori sa svojej 
úlohy zhostili naozaj veľmi dobre, a až tak, že Dávid Biháry vo svojej kategórii vyhral 1. 
miesto a tým postupuje do celoštátnej súťažnej prehliadky GAŇOVA TARNAVA, ktorá sa 
bude konať 17.5.2017 v Spišskej Novej Vsi. Víťazovi srdečne blahoželáme a ostatným 
žiakom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu.                                      Mgr. Tatiana Horváthová 

           

Spoločná fotografia našich recitátorov s Adelou Banášovou 
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Spoločné čítanie 

Dňa 6. apríla 2017 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov  uskutočnili SPOLOČNÉ 

ČÍTANIE. Žiaci ročníkov prípravného až štvrtého čítali po triedach rómsku rozprávku 

VTÁČATKO KORÁLOČKA, na záver si vyrobili vtáčatko z papiera. Žiaci ročníkov 5. až 9, 

čítali spoločne pod vedením p. učiteľky Šulavej  a  taktiež si  prečítali rómsku  rozprávku 

VTÁČATKO KORÁLOČKA. Na záver si vyrobili vtáčatká z drôtu. 

        

Recitačná súťaž 
 

Dňa 20.4.2017 sa uskutočnilo na 1. stupni školské kolo v prednese poézie a prózy. Keď sa 
prelomila chvíľa napätia a opadla tréma, žiaci veselo recitovali. 
Umiestnenie: 
1. miesto: Dávid Biháry s básňou Tieň 
2. miesto: Martin Kudrík s básňou Tieň a Scarlet Biháriová  s básňou Batožina 
3. miesto: Patrik Rafael s báňou Rozprávka o repe 
 

 
 

Ako sa pletie veľkonočný korbáč? 

Odpoveď na otázku dostali žiaci 5. a 6. ročníka na hodine pracovného vyučovanie. Pán učiteľ 

Vrábel im vysvetlil a ukázal, ako sa pletie veľkonočný korbáč z 8 prútikov. Žiaci boli nadšení 

a techniku pletenia si hneď aj vyskúšali. 
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Upratovanie brehov Váhu 
 

Dňa 25. 4. 2017 sa žiaci školy spolu s pedagógmi zúčastnili akcie Jarné 
upratovanie brehov Váhu. Z MÚ v Piešťanoch sme dostali rukavice a vrecia na 
odpad. Žiaci z budovy na Valovej čistili oblasť od Železného mosta na Bodone 
až po Povodie Váhu. Žiaci zo Žilinskej čistili brehy riečky Dubová od Billy až po 
železnicu. Celkovo sme nazbierali 17 vriec odpadu a našli sme naozaj všeličo – 
od plastových fliaš až po staré pneumatiky, lopatu alebo výfuk z auta. 
 

  

 
Dopravné ihrisko 

 
Dňa 26. 4. 2017  žiaci našej školy navštívili detské dopravné ihrisko vo 
Vrbovom. Zopakovali si základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov i pre 
cyklistov a tiež o bezpečnosti počas jazdy v aute. Po absolvovaní teoretickej 
časti si žiaci pravidlá vyskúšali aj v praxi. Povozili sa na šliapacích autíčkach, 
zastavovali na červenú, rozbiehali sa na zelenú, dávali prednosť chodcom. 
Vyskúšali si jazdu cez križovatku a kruhový objazd. Chodci vzorne čakali na 
zeleného panáčika a zvykali si chodiť vpravo. Vďaka milým a ochotným 
inštruktorom si deti odniesli nielen vedomosti a zručnosti, ale i dobrú náladu 
z príjemných chvíľ na ihrisku. 
 

 



                      - 10 - 

Nový projekt eTwinning ku Dňu matiek 
 
Pani učiteľka Sabová s partnerkou Olimpiou Melfi z Talianska vytvorili projekt s názvom 
„Picture for Mom“ – „Obrázok pre mamu“. V prvej fáze projektu žiaci kreslili svoju mamu a tiež 
mohli napísať, aká je. Ďalšou fázou projektu bolo vytváranie obrázku pre mamičku, prípadne 
darčeka pre mamu. Do projektu sa zapojili žiaci z 2.TVP, 9.B a 3.A. Z krásnych obrázkov sme 
si v triedach urobili výstavku. Z aktivít bude urobená prezentácia, ktorá bude uverejnená 
v eTwinning Space projektu. Do projektu sú zapojení žiaci z 8 krajín Európy so svojimi 
učiteľmi. 
 

    
      

Pestujeme hlivu 

 

V rámci projektu Zelená škola sme mali za úlohu vypestovať hlivu ustricovú. Pán 
učiteľ Lendvay obstaral substrát s podhubím hlivy. Pestovanie nie je veľmi 
náročné, no huba musí mať stale dostatok vlahy. Vďaka dobrej starostlivosti sa 
nám podarilo vypestovať krásne trsy hlivy. Žiaci sa dozvedeli, aká zdraviu 
prospešná je hliva. Tiež si vyskúšajú recept na prípravu hlivovej polievky. 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV  Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV   Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV  

   VŠETKO, ČO MÁM RADA    

Ahojte!  

Trošku sa Vám predstavím. Volám sa Veronika, mám 27 rokov, chodím do CVČ v Spojenej 

škole v Piešťanoch. Myslím, že sa Vám ani veľmi predstavovať nemusím, lebo ako sa vraví, 

poznáme sa už nejaký ten piatok. Ako každý z Vás má svoje záľuby, tak ich mám a ja. 

A všetko čo rada robím, keď mám voľný čas, Vám teraz s radosťou prezradím. 

 Rada mám prechádzky najmä tie jarné, keď už je cítiť sviežosť jarného  vzduchu. Stromy sa 

prebúdzajú zo zimného spánku, vtáčiky sa veselo hrajú a pospevujú. Hlásia nám, že pani 

zima od nás  zase na nejaký čas odchádza preč. Kvitnú fialky a všade sa začína jarná radosť 

zo života. Mám rada aj letné prechádzky. Dá sa ísť do mesta, cukrárne, no priznajme si: kto 

by nemal rád sedenie na terase a pred sebou chutný zákusok či zmrzlinový pohár ? Asi 

každý, však? Mám rada letné kúpanie. Vždy sa poteším keď ideme na dovolenku k moru, 

lebo aj to prispieva môjmu zdraviu. Priznám sa, zimu rada nemám, lebo nemôžem ísť na dlho 

von, pretože mi je hneď chladno a tie neskutočné vrstvy obliekania, to fakt nemusím. Cítim sa 

naobliekaná ako cibuľa. Ani hýbať  sa poriadne nemôžem. Ale ako každé ročné obdobie aj 

pani zima má svoje čaro. Je to síce u nás zriedkavé, ale keď aspoň trošku nasneží, je to 

veľmi pekné. 

Mám rada, keď mám okolo seba priateľov, nie som totiž samotársky typ aj keď osobne si 

myslím, že niekedy potrebuje každý byť chvíľu sám so svojimi  myšlienkami. Samozrejme 

rada skypujem s kamoškami, rada chatujem na sociálnej sieti s priateľmi, no nebránim sa ani 

spoznávaniu nových ľudí. No dávam si pri tom aj pozor, lebo sociálna sieť tak isto ako môže 

byť prospešná, môže byť aj nebezpečná. Treba si dobre zvážiť, s kým budeme v kontakte 

a treba si vedieť vybrať.  

Mám doma psíka volá sa Zitka. Má trinásť rokov a je to môj miláčik. Maznáme sa,  túlime sa,  

rozprávame sa spolu a keď sme doma samé, je to moja ochrankyňa. Šteká, keď niekto 

zaklope, zazvoní alebo sa niekto pohybuje pri dverách a ja sa cítim bezpečne. Rada si aj 

niečo prečítam, no priznám sa, veľmi náruživý čitateľ nie som. Rada si pozriem aj televízor, 

ak nájdem dobrý film.  

No zo všetkého najradšej cvičím v Adeli centre. Adeli mi dalo do môjho života veľa priateľov. 

Tak to je o mne asi všetko. Prajem Vám prijemné čítanie a všetkým nádherný deň!  

 Vaša Veronika. 

Ďakujeme žiakom a kolegom za príspevky do nášho časopisu.                                                

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 
Stránka školy: www.spspn.sk 

http://www.spspn.sk/
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