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Jeseň a návrat do školských lavíc... 

Milí moji priatelia! Ani sme sa nenazdali a dni plné slnka, leňošenia, zábavy, cestovania, nových 

kamarátstiev a zážitkov sú nenávratne preč. Tak, aké to bolo? Užili ste si? Oddýchli ste si a nabrali 

nových síl? Budete ich veru potrebovať. Čaká na nás totiž ďalší školský rok, v ktorom sa budeme spolu 

stretávať v našom časopise počas štyroch ročných období.  

Všimli ste si čo sa deje? Vonku sa už ochladilo. Stromy sa začali obliekať do pestrofarebných listov, 

ktoré sa po jednom kĺžu vzduchom, aby s ľahkosťou dopadli na zem a vytvorili nádherný farebný 

koberec. V sadoch a záhradách sa zberá úroda. Veveričky behajú sem a tam a hľadajú oriešky aby si 

urobili zásoby na zimu. Lastovičky sa zhromaždili na elektrických drôtoch a odleteli do teplých krajín. 

Gaštany vypadávajú z pichľavých kabátikov. Chrobáčiky sa pripravujú na zimný spánok. Obloha je 

často zatiahnutá a hmla sa vznáša nad mestom ako biely závoj nevesty. Niekedy sa kvapky dažďa 

znenazdajky spustia a zahrajú zvláštnu melódiu, ktorá nám znie v ušiach a pripomína nám že jeseň je 

už tu. Veru, veru, musíme vybrať zo skríň teplejšie oblečenie, obuv a dáždniky. Z dýň si môžeme 

vyrobiť svetlonosov, alebo púšťať šarkany vo vetre.  Môžeme tiež chodiť na vychádzky, pozorovať 

zvieratká v parku, zberať gaštany, opadané listy a vytvoriť postavičky alebo farebnú koláž. Je veľa vecí, 

ktoré nás môžu tešiť v tomto ročnom období. Jeseň je krásna!                                          Mgr. Eva Kodajová 

                                                          



Ako zo skla vystrihnúť labuť 

Medzinárodný ženský klub PIWC daroval výťažok z dobročinnej akcie na náš školský výlet. Vďaka 

tomuto finančnému príspevku sme sa mohli v jeden slnečný jesenný deň odviezť špeciálnym 

autobusom s plošinou pre imobilných do skanzenu Sklený sen vo Valaskej Belej. Spolu s pani 

učiteľkami sme odhalili tajomstvo výroby krehkej krásy zvieratiek, vázičiek, ozdôb a dokonca aj 

cukríkov zo skla. Dozvedeli sme sa, z čoho sa vyrába sklo, ako sa „uvarí“ v peci, ako sa dá z neho 

vyfúknuť jabĺčko či krčiažtek. Ujo sklár nám predviedol, ako pomocou špeciálnych nožníc vystrihne 

z farebného skla krásnu labuť. Po malom občerstvení v krásnom prostredí sme sa vydali na spiatočnú 

cestu. Niektorí z nás boli na výlete prvýkrát bez rodičov a preto bol výlet pre nich mimoriadnou 

udalosťou. Z výletu sme si okrem pekných zážitkov priniesli malý sklený suvenír ako pamiatku na 

tento krásny deň. Ďakujeme.                                                                           Mgr. Kvaková/Mgr. Hodulová 

 

           
 

Rozhovor s jubilantom
 

       
Pán učiteľ Vrábel oslávil nedávno životné 

jubileum – 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti 

sme mu položili niekoľko otázok: 

 Vždy ste sa chceli stať učiteľom? 

Ako chlapec som chcel byť futbalistom, 

hokejistom, kozmonautom, cyklistom. No 

nakoniec, ako vidíte, som sa stal učiteľom. 

 

Ktorý vyučovací predmet bol váš 

najobľúbenejší? 

Vždy som mal rád zemepis.  Mal som sa stať 

učiteľom zemepisu. S tým súvisí aj moja 

záľuba v zbieraní známok. Celý svet som mal 

v malíčku. 

Aké sú vaše ďalšie záľuby alebo koníčky? 

Medzi moje záľuby okrem filatelie patrí aj 

hudba a šport. Vždy som rád hrával hokej, 

futbal, stolný tenis a tiež mám rád cyklistiku. 

Prezraďte vaše obľúbené jedlo. 

Najviac si pochutím na pečenej kačici, 

vyprážanom rezni a vianočnej hubovej omáčke. 

Ktoré je vaše vysnívané miesto dovolenky? 

Takýchto miest je viac. Rád by som videl 

Seychely, Maurícius, Havajské ostrovy. 

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa zdravia, 

úspechov a splnenie vašich cestovateľských 

snov.                                              

 Zhovárala sa: Hodulová J.
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Ahoj, volám sa Petra a som asistentka 
Milé deti, rada by som sa vám predstavila. Volám sa Petra Sekerková. Pôsobím ako 

asistentka učiteľky v triede 2.CV, kde sa vzdelávajú aj vaši nepočujúci spolužiaci. 

Ak stretnete človeka, ktorý plynulo nerozpráva a chcete mu pomôcť dorozumieť sa, dá sa 

to viacerými spôsobmi. Čo urobíme? Tento človek nám ukáže prstom na tabuľke 

s abecedou slovo po písmenkách. Ďalšou možnosťou je klásť otázky, na ktoré prikývne áno 

alebo zartí hlavou, že nie. Napríklad sa žiaka spýtam, či chce mať matematiku. Ak povie, 

že nie a má ju v rozvrhu, nesmie ju vynechať, či chce alebo nie . Niekedy u žiakov 

sledujem citové reakcie  podľa výzoru ich tváre, podľa pohybov tela či rúk. Vtedy 

zareagujem a spĺňam ich potreby. Možno ste si všimli dvoch chlapcov, ktorí bystro 

pohybujú rukami ako keby nám nimi rozprávali. Čo to vlastne je? Je to posunkový jazyk, 

pri ktorom sa nerozpráva rečou, ktorú môžete počuť. Rozumie im niekto, keď sa takto 

rozprávajú? Keď sledujem našich dvoch žiakov, ako sa rozprávajú svojím prirodzeným 

jazykom, rozumiem im. Sama som totiž sluchovo postihnutá, nepočujúca. Ovládam 

posunkovú  reč – slovenský posunkový jazyk. Tento jazyk vedia aj naše dve šikovné 

učiteľky Janka a Zuzka. Myslím si, že naši chlapci majú šťastie, že majú asistentku 

a pani učiteľky, ktoré vedia posunkovať. Inak by boli stratení. Pri vyučovaní učím žiakov 

správne používať posunky a tiež rozširujem ich slovnú zásobu, aby boli schopní 

vyjadrovať svoje príbehy, pocity, potreby, aby sa vedeli navzájom pozhovárať. A majú 

šťastie aj v tom, že sú dvaja a môžu sa učiť spolu a tiež kamarátiť sa. Samozrejme sa 

okrem posunkového jazyka učia aj rozprávať a všetko to, čo vy – matematiku, čítanie, 

písanie, vecné učenie...  

Ešte niekoľko informácií o mne. Chodila som do základnej školy pre nepočujúcich 

v Bratislave. Cítila som sa tam veľmi dobre, hoci sme mali prísnu triednu učiteľku. Mali 

sme aj dobrú vychovávateľku a ostatných pedagógov. Potrápili sme sa s čítaním, sústavne 

nám vysvetľovali nové výrazy, vzali nás von na výstavy, do divadla, na výlety. Záležalo 

im na nás, komunikovali s nami rovnocenne prostredníctvom posunkovej slovenčiny. Mali 

sme celý život pred sebou, dalo by sa povedať, že sme boli pripravení prekonávať veľa 

prekážok. Mnohé som prekonala a prekonávam doposiaľ.  

V našej škole obdivujem, ako sa vedia deti tešiť a priateliť sa, pritúliť sa a usmiať na 

spolužiaka s odlišným postihnutím, že sa majú radi takí akí sú. Je to pre mňa 

neuveriteľné, krásne a dojímavé.  

A na záver – nemyslite si, že nerozumiem o čom sa rozprávate. Slová sa dajú čítať aj 

z vašich pier.                                                                                                  Vaša Petra 

 

 

 

            POSUNOK  AUTOMOBIL                                       POSUNOK   DOM             
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JESENNÉ HÁDANKY 
 
Sedí pani v údolí,                                             

z fajky sa jej kúdolí.  

Čo je to?     /Hmla/ 

 

Išla nočná víla, 

perly potratila. 

Keď slniečko vstalo, 

perly pozbieralo.  

Čo je to?  /Rosa/ 

 

Nie je tryskáč, lietadlo, predsa rýchlo letí, 

strasie v sade ovocie, postrapatí deti. 

Čo je to?    /Vietor/ 

 

Mám jedného kamaráta,  

vždy, keď prší, zvolám rata. 

Rozprestriem ho, vždy je rád, 

že nad hlavou smie mi stáť.  

Čo je to?     /Dáždnik/ 

 

Závidí mu každý chvost, 

pestrý je a dlhý dosť, 

k oblakom už rýchlo pláva,  

nám na zemi z výšky máva. 

Čo je to?  /Šarkan/  

 

(pripravila Kodajová E.) 

SMIECHOTY 

 

Fíha, aká rovná čiara. Ako si ju urobil? 

To som spravil podľa toho, tej... pravice (pravítka). 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Tak, akú hru sa hráš najradšej? 

Ja sa rád hrám hru, čo sa volá „človeče nezlep sa“! 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Pani učiteľka, dám Vám túto kartičku z pexesa. 

A nebude ti chýbať? 

Nie. Mala som ich 25 a už ich mám len 30. 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Zahrajme sa na slepú bábu! 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Na vysávanie používame vysávač, na varenie 
sporák, na pečenie... 

Ja viem! Práčku! 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Pani učiteľka, dnes sa nebudeme učiť. Ja som to 
vybavil.  

A kde si to bol vybaviť? 

Na pošte! 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Vy ste nejaká dobrá učiteľka – vy ste niekde 
pracovali? 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Ja separujem aj trepaky! (tetrapaky) 

(pripravila Hodulová J.) 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM

      

Pranostiky na jeseň 

Septembrový dážď, poliam potrava, vinohradom otrava. 

Keď sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu. 

Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží. 



                      - 6 - 

Navštívili nás Clowndoctors 

Školský rok sa sotva začal a zdravotní klauni z o. z. Červený Nos Clowndoctors už prišli do nemocnice 

na inšpekciu. Dr. Lolo Trubka a Dr. Bernadetta Spevavá kontrolovali pripravenosť žiakov a študentov 

na nový školský rok, zisťovali úroveň vedomostí z M, F, Bio, Geo, Sj a Hv, deti „odbrzdili“, 

„prifúkali“ a osviežili im mozgové závity „ozónoskopiou“. 

Na začiatku októbra Dr. Cica Hopsalková a Dr. Lolo Trubka z o. z. Červený Nos Clowndoctors robili v 

nemocnici vizitu. Na detskom oddelení merali pacientom teplotu, tlak, robili celotelové sono, liečili 

zápal pľúc, vypísali aj prepúšťaciu správu. Na ortopédii operovali ramenný kĺb, zvládli RTG chrbtice a 

liečbu zlomených stavcov. Na chirurgii si poradili so zápalmi, otrasom mozgu a dvom pacientkám 

operovali slepé črevo. I keď bol Dr. Trubka momentálne mentálne indisponovaný, vďaka šikovnosti 

Dr. Cici všetci pacienti prežili vizitu aj operačné zákroky. 

 Koncom októbra zavítali naši priatelia klauni do tried žiakov C variantu a do triedy pre autistické deti  

s predstavením „FIDLIKÁRA“. Hoci deti čakali, že klauni budú predvádzať šašoviny, naopak, 

všetkých “spacifikovali” svojou pantomímou, spevom, milými gestami, láskavosťou a úsmevmi.  

V novembri sme privítali záchranárov z o. z. Červený Nos Clowndoctors v budove školy na Žilinskej 

ulici opäť. Ukázali nám, ako máme postupovať pri poskytovaní prvej pomoci. Vážnosť situácie 

odľahčili pre nich typickým humorom. Žiaci sa hravou formou naučili, v akej životnej situácii a akým 

spôsobom privolať záchrannú službu, čo povedať do telefónu a ako postupovať do príchodu 

záchranárov. Na figuríne si viacerí s úspechom vyskúšali stabilizovanú polohu i masáž srdca. 

Záchranári boli milo prekvapení záujmom žiakov naučiť sa čo najviac o ich práci. Na záver stretnutia 

sme sa dohodli, že si takéto zábavné i poučné stretnutie radi zopakujeme. Všetkým klaunom ďakujeme, 

že sa stali našimi kamarátmi a naučili nás viac sa usmievať.                  /viac v aktualitách na stránke školy/ 
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Aj my sa vieme zabávať 

Aj tohto roku sa dňa 25.11.2014 v kine Fontána uskutočnilo podujatie „Aj my sa vieme zabávať.“ 

Podujatia sa zúčastnili žiaci viacerých škôl, z ktorých každá sa predstavila svojim kultúrnym 

programom a výtvarnými prácami. Súčasťou akcie bolo aj vyhodnotenie súťaže výtvarných prác, kde 

žiaci našej školy získali tieto umiestnenia– Richard Jankovič (1. miesto), Samuel Kotrba (3. miesto) a 

Patrik Kudri získal cenu poroty. Z našej školy vystúpili deti s country tancom, ktorý nacvičili s pani  

učiteľkou Raškovou. Pani učiteľka Šulavá nacvičila na literárno-dramatickom krúžku pásmo poézie. 

Deti z nemčinárskeho krúžku pani učiteľky Petrášovej zaspievali nemeckú pieseň. Zatancovalo aj 

rómske trio tanečníc, ktoré si svoje vystúpenie nacvičili samy. Riško Jankovič z triedy 9.B svojim 

spevom ľudových piesní roztlieskal publikum. Na záver koncertu sa žiakom so svojim programom 

predstavilo Divadlo Piki. Ela a Hop umožnili deťom stať sa odvážnymi a nebojácnymi rytiermi, 

športovcami, hercami či hudobníkmi. Všetci sme ukázali, že sa vieme naozaj zabávať. 

   

Máme radi divadlo 

Dňa 23. 9. 2014 sme na našej škole privítali mladých umelcov divadla Clipperton z 

Banskej Bystrice. Žiakom predviedli divadelnú hru „Čert a Káča“. Peknými veršíkmi, 

piesňami a humornými dialógmi spestrili náš vyučovací proces. Atmosféra bola 

výnimočná, nakoľko herci dokázali vtiahnuť do deja rozprávky všetkých žiakov. 

Dňa 28.10.2014 k nám zavítalo prešovské divadlo Portál s predstavením „O hlúpej 

žene“. V rozprávkovom príbehu na motívy ľudovej rozprávky sme sa dozvedeli, že 

hlúposť kvitne v každom veku. Žartovná rozprávka s pesničkami pripomenula žiakom, 

že láska prekoná aj tú najväčšiu hlúposť na svete. 

Viac aktualít z diania v škole si môžete pozrieť a prečítať na webovej stránke školy. 

_________________________________________________________________________________ 

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

Grafická úprava - Mgr. Hodulová J. 

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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