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ŠKOLÁČIK   
Časopis  pre žiakov, učiteľov  a priaznivcov  Spojenej   školy v Piešťanoch 

Číslo 1, ročník 1.                                                        školský rok 2013/2014 

 
Vážený čitateľ,  

predstavuje sa Vám nový školský časopis ŠKOLÁČIK. Čakajú Vás zaujímavé rubriky, 

rozhovor, fotografie zo života školy, ale i stránka pre tvorivých, či školské smiechoty. 

Želáme Vám príjemný zážitok pri čítaní prvého čísla časopisu. Vaše pripomienky, rady, 

požiadavky i komentáre si rady vypočujeme. 

 

                                                                                       Redaktroky časopisu ŠKOLÁČIK 

 

Škola volá! 

„A je to tu milé deti! Leto skončilo a prázdniny tiež! Hrôza! Čo teraz?? Ách, zase 

škola...ranné vstávanie, domáce úlohy, a... žiadne ponocovanie! Áno, je to čas kedy sa  

z vás detí znova stávajú žiaci, sadajúci v septembri do školských lavíc. Čaká nás dlhá 

spoločná cesta zázračným svetom plným nových informácií, poznatkov, zážitkov 

a skúseností potrebných pre váš život a budúcnosť. Tak hor sa do toho! Aby sme si v júni 

mohli povedať nie len to, že sme o ďalších desať mesiacov starší ale aj to, že sme múdrejší, 

skúsenejší, šikovnejší a bohatší o nové zážitky. A čo to všetko pre vás znamená? No predsa 

to, že ste o ďalší krôčik bližšie k tej vysnívanej dospelosti, kedy už budete robiť vlastné 

rozhodnutia a budete niesť za ne zodpovednosť. Budete sa učiť žiť vlastný život a tiež 

pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Budete si hľadať prácu a životného partnera, premýšľať 

o založení vlastnej rodiny. A nakoniec zistíte, že sa z vás žiakov stali učitelia a budete učiť 

svoje vlastné deti to, čo ste sa v škole naučili za všetky tie roky vy sami. A to je kolobeh 

života. Tak ho poďme spolu žiť! Vitajte v škole!“ 

                                                                                                   (Mgr. Eva Kodajová, učiteľka) 

 

Zahájenie školského roka 
 
Školský rok 2013/2014 sme zahájili 2. septembra. Vedenie školy privítalo žiakov a učiteľov po letných 

prázdninách opäť v škole. Našu školu v tomto školskom roku navštevuje 105 žiakov, ktorí sa učia v 14 

triedach v budove na Valovej ulici, Žilinskej ceste a v Nemocnici s poliklinikou v Piešťanoch. Školský 

klub sa presťahoval do budovy na Žilinskej ceste. Žiaci sa naďalej stravujú v Cirkevnej základnej škole 

sv. Márie Goretti. Žiaci si mohli vybrať z pestrej ponuky záujmových krúžkov, ktoré pracujú na škole. 

Naďalej bude prebiehať canisterapia a novinkou je multisenzorická miestnosť snoezelen v budove  

na Žilinskej ceste. Pokračovať budú aj mnohé úspešné projekty, ktorých sme sa zúčastnili aj v minulom 

školskom roku – Zelená škola, Škola priateľská deťom, eTwinning, Mliečna liga Danone, zber papiera 

a batérií a ďalšie.  

                                                                                                                      (Mgr. Hodulová J. – učiteľka) 
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                                     Už sme Zelená škola 
 
Už tretí školský rok je naša škola zapojená do celosvetového projektu Eko - Schools, 
ktorý od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu 
prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu 
voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné 
prostredie.  
V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov: 

1. Založenie Kolégia Zelenej školy 

2. Vypracovanie environmentálneho auditu – analýza súčasného stavu školy 

3. Vyhotovenie environmentálneho akčného plánu 

4. Priebežný monitoring a hodnotenie 

5. Pro – environmentálna výučba vo výchovnom a vyučovacom procese  

6. Informovanie a spolupráca – presah environmentálnych aktivít do života školy 
a jej okolia 

7. Ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy 
v environmentálnej oblasti 

Naša škola si v uplynulom dvojročnom certifikačnom období  na základe auditu vybrala 
ako prioritnú tému odpad. Postupovali sme v plnení aktivít podľa zostaveného akčného 
plánu, vyhotovovali sme priebežný monitoring a hodnotenie, realizovali sme  aj pro - 
environmentálnu výučbu v tejto oblasti ako na hodinách, tak aj vo výchove. 
Po hodnotiacej návšteve, ktorá prebehla v júni, sme získali titul Zelená škola. 10.10. 
prebehla celoslovenská  certifikácia v Košiciach a 22.10. sme slávnostne vlajku vyvesili 
v našej škole.V tomto trende by sme radi pokračovali a v nastávajúcom dvojročnom 
certifikačnom období by sme radi tento titul obhájili s novou témou. 
O našich úspechoch pravidelne informujeme na stránke školy – záložka  ZELENÁ 
ŠKOLA, ako aj priebežne v regionálnych informačných prostriedkoch.      
                                                     
                                               (A. Melicherová – koordinátorka environmentálnej výchovy) 
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REPORTÁŽE ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

 
ZÁHRADKÁRSKA VÝSTAVA 

 
Dňa 7.10.2013 sme sa zúčastnili záhradkárskej výstavy, ktorú usporiadal Slovenský zväz záhradkárov – 

Okresný výbor Piešťany a Koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch. Výstava sa konala v klube 

dôchodcov Rozmarín na Teplickej ulici v Piešťanoch. Mohli sme si prezrieť rôzne odrody jabĺk 

a hrušiek, mohli sme vidieť oskoruše a drienky. Deti mohli aj ochutnať rozličné druhy jabĺk. 

Zaujímavosťou boli prenosné včelie úle, kozmetika z medu, historické predmety ako košíky, lopáre, 

lyžice a váhy, ukážky bambusových halúzok a rôznych druhov obilia. Hmmm...zaujímavé! 

 

                    
 

 

DOGDANCING 

 
18. októbra bolo u nás v škole veselo. Už po tretí raz k nám zavítali členovia z kynologického klubu 

Activity z Hornej Stredy. So svojimi piatimi psíkmi nám predviedli prvky dogdancingu a rôzne triky. 

Najzaujímavejší bol beh cez prekážky a cez tunel a tiež jazda na skateboarde, vtipné bolo ukladanie  

k spánku či psie „spievanie”. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo a samy si niektoré cviky so psíkmi 

vyskúšli. Na záver si mohli psíkov pohladkať a zahrať sa s nimi.Úžasné!  
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JELENIE JAMY A VÝSTUP NA MARHÁT 
 

Dňa 23.10.2013 sme sa zúčastnili exkurzie do obory – Jelenie jamy pri Striebornici. Exkurzia bola  

pod vedením pánov lesníkov z Lesnej správy Moravany nad Váhom. So zatajeným dychom sme 

pozorovali  jelene, daniele a srny pasúce sa na lúke. Pomohli sme naplniť kŕmidlá gaštanmi, ktoré sme 

sami nazbierali v parku. Exkurzia pokračovala turistikou  - výstupom na vrch Marhát (748 m), odkiaľ 

sa nám naskytol prekrásny pohľad na celé okolie. Po zostupe nám páni lesníci pripravili opekačku  

so slaninkou, chlebom a cibuľou. Mňam!... Bol to nádherný deň plný zážitkov! 

 

 

             
 

 

DEŇ MLIEKA 

 
Svetový Deň mlieka, ktorý je každoročne 25.septembra sme si uctili aj na našej škole. Celý posledný 

septembrový týždeň si deti kreslili vlastné návrhy na obal jogurtu, z ktorých sme si urobili výstavku. 

Pani asistentka Šmídová vytvorila kravičku z prázdnych tetrapakových obalov z mlieka, ktorá sa 

všetkým páčila. Pani učiteľka Hodulová si pripravila prezentáciu “Odkiaľ máme mlieko” o pôvode a 

význame mlieka pre zdravie detí a o tom, ako sa vyrábajú rôzne mliečne výrobky. Deti mali možnosť 

ochutnať tvarohovú nátierku a lákavé syrové jednohubky s ovocím. Na záver sa zahrali s prázdnymi 

téglikami z jogurtov – triafali na cieľ a stavali si pyramídy a iné stavby. Všetky deti získali aj sladkú 

mliečnu odmenu. 
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                                       VYSTÚPENIE OZ SERVIAM 
 

Na začiatku októbra nám boli predviesť svoje tanečné umenie klienti z OZ Serviam zo Zavretého kúta 

v Piešťanoch. Chlapci a dievčatá predviedli pekné a zábavné tančeky a spolu sme si zaspievali známe 

piesne. Na záver si mohol každý aj zatancovať spolu s našimi hosťami. Bývalí žiaci našej školy, ktorí 

sú teraz klientmi OZ Serviam si zaspomínali na „staré zlaté časy”,  keď chodili do školy. Radi sme sa  

s nimi porozprávali a zasmiali. S deťmi, s ktorými sme sa nepoznali, sme mali možnosť zoznámiť sa. 

Dúfame, že sa s nimi budeme stretávať častejšie a že s podobným vystúpením zavítajú opäť medzi nás. 

Zároveň pozvali naše deti, aby sa prišli pozrieť do Zrnka v Zavretom kúte, kde sa stretávajú a robia 

rôzne spoločné aktivity. 

 

     
 

 

 

EGO JE NÁŠ KAMARÁT 
 

Mnohé deti z našej školy sa nevedeli dočkať, kedy už bude konečne ten 6. november. Prečo? Veď 

vtedy má opäť prísť EGO do našej školy. Príde vôbec...?  

Prišiel! A opäť nám zaspieval svoje najväčšie hitovky, pri ktorých sme si dobre poskákali, zatlieskali 

a ktorí vedeli, aj zaspievali. A samozrejme, že všetci chceli aj podpis na fotografiu, niektorí i na vlastnú 

kožu – veď hviezda je hviezda a nemáme možnosť stretnúť sa s ňou každý deň. Takže, díky, brácho, 

a príď aj nabudúce! 
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DEŇ JABLKA 

 
Pani asistentka Šmídová si pre deti z našej školy pripravila prezentáciu o typickom jesennom ovocí – 

jablku. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o jabĺčkach, odkiaľ pochádzajú, prečo sú zdravé, mohli 

ochutnávať rôzne druhy jabĺk, obdivovať rozmanité farby, tvary a vône. Najviac sa deťom páčilasúťaž 

v „lovení” jabĺčok na udičku. Pani asistentka každého obdarovala aj vlastnoručne vyrobenou brošňou – 

samozrejme v tvare jablka. Deň jablka nám veľmi chutil a už sa tešíme na ďalší. 

 

 

 

    
 

 

 

POZNÁTE MONIKU RIGÓ? 

 
My už áno. Táto vynikajúca rómska speváčka sa nám predstavila na koncerte spolu s pánom 

Fančovičom. Monika Rigó spieva rómske piesne po slovensky, rómsky a tiež maďarsky. Spieva už  

od dvanástich rokov. Vystupovala aj so Stočlenným Cigánskym Orchestrom z Budapešti a bola 

vyhlásená za Slovenskú kráľovnu cigánskych piesní. Zúčastnila sa aj v súťaži Česko – Slovensko má 

talent. Nám sa Monika veľmi páčila nielen preto, že pekne spievala, ale bola aj veľmi milá a srdečná  

a rozdávala dobrú náladu. S našimi deťmi si zaspievala po rómsky a spolu sme si i zatancovali. Monika 

mala pre všertkých pripravené aj podpisové karty, o ktoré bol veľký záujem. Vďaka Monike Rigó sme 

sa v tdeň mali určite lepšiu náladu.                           
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ČO JE KYBERŠIKANA? 

 
Priatelia pozor! Príchod internetu umožnil vznik nových foriem šikanovania. Okrem 

nahrávania nepríjemných záberov sú rozšírené aj krádeže identity. Útočník tu získa 

kontrolu nad facebookovým účtom obete a začne pod jej menom vytvárať ponižujúce 

príspevky, obeť ohovára alebo očierňuje. Deti sa problém boja riešiť s rodičmi. Majú 

strach, že rodičia im zakážu internet a sociálne siete. To však nie je riešenie problému. 

Rodičom sa treba o problémoch vždy zdôveriť! Existujú totiž technické možnosti 

ako útočníkov zablokovať.  

Čo je typické pre kyberšikanu 

- Nie je časovo a priestorovo obmedzená – môže sa uskutočňovať kedykoľvek a kdekoľvek 

- Rýchlo sa šíri k veľkému publiku – cez mobily a internet 

- Páchatelia môžu ostať v anonymite- obeť je v neustálom strachu z útoku a neistote, 

pričom útočník sa cíti bezpečne 

- Kyberšikana ľahko prekonáva rozdiely – obeťou môže byť niekto silnejší, väčší, na koho 

by si útočník v reálnom živote netrúfol. Často to môže byť i dospelý – učiteľ, sused ap. 

- Používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie, po ktorých nie sú fyzické 

stopy násilia ako modriny, škrabance 

Druhy kyberšikany 

- obťažovanie cez četovanie alebo SMS 

- krádež identity a napodobňovanie na sociálnych sieťach, vytváranie falošnej identity 

- ohováranie na blogoch alebo webových stránkach 

- šírenie ponižujúcich, intímnych a upravených fotografií a videí 

- posielanie nevhodného obsahu s cieľom psychicky ublížiť 

Čo je dobré vedieť 

- nedávajte svoje telefónne číslo a mail nikomu cudziemu, iba blízkym  a priateľom 

- telefónne číslo svojich kamarátov neposkytujte cudzím ľuďom 

- na sociálne siete si pridajte len veľmi dobrých kamarátov 

- cez internet sa nerozprávajte s cudzími ľuďmi, nezverejňujte osobné informácie 

- zvážte, komu dáte prístup k svojim fotografiám alebo profilu 

- nezabudnite, že slová napísané cez internet ubližujú rovnako ako priamo povedané 

- nebojte sa zdôveriť rodičom, učiteľom, kamarátovi alebo aj na linku Pomoc.sk 

- kyberšikanu je potrebné riešiť okamžite už v začiatkoch 

- pozrite si príbehy  POMSTA, HRUBOKRK a GUĽOVAČKA na stránke OVCE.sk      

                                                                                          (Z internetu spracovali redaktorky)                                                                                                   
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KRÁSNA A FAREBNÁ PANI JESEŇ 
 
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného 

prútika. Je to vlastne príprava prírody na tuhú a chladnú zimu. Je to obdobie, kedy sa príroda 

ukladá na zimný odpočinok. Znakom príchodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú si 

spievajú pred odletom do slnečných a teplých krajín. Listy stromov najskôr zmenia farbu  

zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné 

koberce. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali nám vydá svoje 

bohatstvo. Slniečko začína slabnúť. Pre deti a ich rodičov je jeseň obdobie vhodné na púšťanie 

šarkanov a na prechádzky po pestrofarebnom lese, kde môžeme uvidie, ako sa niektoré zvieratká 

začínajú chystať na zimný spánok. Ostatné zvieratá sa na príchod blížiacej sa zimy pripravujú 

zbieraním zásob potravy, aby prežili tuhú zimu. Nielen zvieratká, ale aj ľudia sa pripravujú  

na chladnú jeseň a zimu. Začínajú vyťahovať teplejšie oblečenie zo svojich skríň. Jeseň je 

prekrásne obdobie, plné farieb. 

                                                                                                                 (Mgr. Kodajová E.) 

 

 

VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 
 

 

 
Jesenné pranostiky 

 

Babie leto prináša pekné dni v jeseni. 

Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok. 

Pekná jeseň znamená veternú zimu. 

Dlhá jeseň, krátka jar. 

Aká jeseň, taká jar. 
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ROZHOVOR

 
O rozhovor sme požiadali pani učiteľku 

Alžbetu Koskovú, ktorá sa dožíva v 

tomto roku okrúhleho životného jubilea. 

 

- Koľko rokov ste učiteľkou na tejto 

škole? 

-Ak dobre počítam, tak 24 rokov. 

- Mali ste alebo máte nejakého 

obľúbeného žiaka, ktorý vám 

prirástol k srdcu? 

- Ani nie obľúbeného, ale 

„zapamätateľného”, ktorého som naučila 

písať do zošita napriek ťažkému 

hendikepu.. 

- Prečo sa stále usmievate? 

- Dobrá nálada sa prenáša aj na triedny 

kolektív a vtedy sa dobre pracuje. 

- Ktoré tri veci by ste si zobrali  

so sebou na opustený ostrov? 

- Loď, knihy a automatickú navigáciu. 

Keď by som prečítala knihy, išla by som 

si nakúpiť ďalšie. 

- Aké dobré veci ste zažili na tejto 

škole? 

- Veľa dobrých vecí – keď sa darilo deťom 

v rôznych súťažiach, spoločné posedenia 

naVianoce, karnevaly, MDD. 

- Keď odídete do dôchodku, bude 

vám chýbať škola a žiaci? 

- Určite. Spomienky na dobré i horšie ma 

budú určite správadzať po celý zbytok 

života. 

- Čo by ste zaželali všetkým žiakom? 

- Aby radi chodili do školy – to bude 

znamenať, že sa v nej dobre cítia. 

- Ďakujem za rozhovor a želám veľa 

zdravia a radosti so žiakmi. 

 

Rozhovor pripravil Michal Bednárik, 

žiak 2.PŠ a pani učiteľka Hodulová.  

SMIECHOTY 

   
„Pani učiteľka, ja viem po anglicky 

počítať do päť.” 

„Tak napočítaj!” 

„Fa, fu, fi, fo, fa.” 

..................................................................... 

„Pani učiteľka, z tohto džúsu budem mať 

také schopnosti ako môj bratranec –  

na šport!” 

..................................................................... 

„Čo nosia na nohách obuté hokejisti?” 

„Ja viem! Brúsky!” 

..................................................................... 

„Žije to vo vode, vie to dobre skákať... Čo 

je to?” 

„Morská panna!” 

..................................................................... 

„Aké máme ročné obdobie? Padajú listy, 

tak máme...?” 

„Pondelok.” 

„Dnes je pondelok. Ale aké máme ročné 

obdobie? Je chladnejšie, dni sú kratšie.” 

„Október.” 

..................................................................... 

„Hodiny majú dve ručičky - veľkú a 

ma...?” 

„Mamu!” 

..................................................................... 

„Čo patrí do živej prírody?” 

„Kameň!” 

..................................................................... 

Ako polichotiť spolužiačke: 

„Ty si kočka! Piješ mliečko!” 

..................................................................... 

„Čím ti mama suší vlasy?” 

„Vysávačom!” 

..................................................................... 

Na hodine výtvarnej výchovy: 

„Pani učiteľka, aj policajti majú krk?” 

..................................................................... 

„Pozeral som predpoveď počasia. Večer sa 

oteplí na 20... minút.” 
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Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 
Škola mojich snov 

Školu snov si predstavujem asi takto. Vyučovanie by sa začalo o 10. hodine. Namiesto učiteliek by sme 

boli iba ja a moje kamarátky. Neboli by žiadne učebnice, ale iba CD prehrávač s našou obľúbenou 

hudbou. Občas by sme si  do školy zavolali hudobnú skupinu, ktorú máme radi, aby nám zahrali 

koncert a my sme sa mohli dobre vyblázniť. Ešte lepšie by však  bolo, keby chalani z kapely strávili 

s nami bežný deň. Ako si predstavujem bežný deň v škole zo slávnymi ľuďmi?????? Prišli by s nami  

do školy a rozprávali by sme sa o ich plánoch v hudbe, štúdiu, o živote… A tiež o ich snoch, ak by ešte 

mali nesplnené sny. Potom by som ich ja osobne poprosila, aby ma aspoň trošku naučili hrať na 

hudobný nástroj. Najviac by som sa asi chcela naučiť hrať na gitaru a klavír. Po koncerte by sme spolu 

išli na obed.  Poobede by sme si mohli spolu zahrať spoločenskú hru a potom by sme išli domov. 
                                                                               Napísala Adelka Izáková – žiačka 3.PŠ 

 

Ukážky textov zo zborníka SPOŠKO, ktorý pripravujú žiaci 3. PŠ. 

 

Zber lesných plodov 

 
K jeseni už tradične patrí zber úrody, ovocia a lesných plodov. Medzi lesné plody patrí čučoriedka, 

malina, šípky a hudy. Lesné ovocie je chutné, šťavnaté a bohaté na vitamíny. Majú ho radi ľudia, 

taktiež slúži ako potrava lesným živočíchom, aby mali zásoby tuku na zimu. V chránených oblastiach 

je zakázané zbierať lesné plody. Z húb by sme mali zbierať iba tie, ktoré dobre poznáme. Niektorí si 

chcú nazbierať čo najviac lesného ovocia. Poškodia pritom kríky malín a čučoriedok. Plody sú veľakrát 

ešte nezrelé. Čučoriedky sú významným zdrojom potravy pre zviereatá a vtáky.Niektorí ľudia sú v lese 

hluční. Nemali by v lese zapaľovať oheň. Nechávajú v tráve veľa odpadkov, plechovky a obaly. Mali 

by si po sebe urobiť poriadok, ale často je to ča naopak. 

Lesy a prírodu si treba chrániť a vážiť, aby sme sa tam mohli stále vracať. Veď Slovensko je krásne  

a máme tu stále čo obdivovať.  

                                                                                                      Napísala Slávka Gonová – žiačka 3.PŠ 

 

Jeseň 
 

Leto je nenávratne za nami a po dlných teplých a slnečných dňoch sa hlási jeseň. Jeseň je ročné 

obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. Vždy je iná, no nároveň v niečom rovnaká. Je 

obdobím, kedy sa príroda pripravuje na zimný odpočinok. Ďalším neklamným signálom, že nastupuje 

jesenné obdobie, je pohľad na kŕdle štebotavých lastovičiek, ktoré sa zhromažďujú pred odletom  

do teplých krajín. S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko okolo nás. Farebné lístie 

postupne opadáva zo stromov. Na zemi sa tak tvoria prekrásne farebné koberce, spod ktorých vykúkajú 

do hneda sfarbené klobúčiky jesenných hríbov. Pre väčšinu mladých ľudí to okrem chladnejšieho 

počasia znamená aj začiatok školy. Koniec leňošenie, bezproblémového prázdninového života. Toto 

ročné obdobie nemajú veľmi ľudia v láske, pretože sa treba už aj viac obliekať. Na poliach dozrieva 

úroda. Ovocné stromy, ešte predtým ako úplne stratia svojuu bohatú zelenú korunu, nám odovzdajú 

plody, ktoré sú dôležité pre naše zdravie. Pomedzi stromy začína fúkať vietor a vydáva hrozné zvuky, 

ktoré spolu so šedou, zatiahnutou oblohou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Obloha býva aj 

blankytne modrá a slniečko býva už zubaté. Pre malé deti a ich rodičov je jeseň ideálnym obdobím  

na púšťanie šarkanov. Zvieratá pociťujú príchod blížiacej sa zimy, robia si zásoby, aby  prežili. Jeseň je 

zaujímavé ročné obdobie so svojou svojskou atmosférou. 

                                                                                                      Napísala Adelka Izáková – žiačka 3.PŠ 
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UROB SI SO ŠKOLÁČIKOM 
HAD Z LISTOV 

Budete potrebovať farebné listy s dlhšou stopkou. Najlepšie sú topoľové. Ešte si 

pripravte nožničky. A už sa môžete s chuťou pustiť do výroby: 

 

          
 

Pripravte si listy.                                             Odstrihnite stopky. 

 

         
 

Listy priložte k sebe, po stranách si            Pokračujte, kým nie je had hotový. 

prepichnite otvory a prestrčte stopku.       Čo poviete, vydaril sa? 
                                                                                         (Pripravila p. uč.  Hodulová a Paťko) 

 

SLOVO NA ZÁVER 
Dúfame, že sa Vám náš nový časopis Školáčik zapáčil. Za spoluprácu ďakujeme 

kolegom a žiakom, ktorí prispeli do časopisu. Budúce číslo časopisu Školáčik 

bude venované hlavne Vianociam, dozviete sa, čo je to eTwinning a tiež  

o našich školských zvieratkách. 

                                                                                         Redaktorky časopisu Školáčik 

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

Grafická úprava, fotografie, texty – redaktorky časopisu. 

Adresa školy: Spojená škola, Valová 40, 921 01  Piešťany 

Stránka školy: www.spspn.sk 


