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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo  2, ročník 2.                                                           školský rok 2014/2015 
 

 

 

   

Tešíme sa na zimu 
Nie na pocit chladu, ktorý sa nám zarezáva až za nechty a štípe na lícach. Nie na krátke dni, či blato 

a pľušte. Tešíme sa na sneh, čo všetko zahalí do čistého bieleho plášťa. Tešíme sa na snehuliakov 

s pyšnými mrkvovými nosmi a štrbavými zubami. Na zriedkavo jasnú modrú oblohu a zubaté zimné 

slniečko. Tešíme sa na vianočné sviatky, ktoré sú pre deti i dospelých stále magické a krásne. Na 

rozbaľovanie darčekov a vyjedanie vianočných koláčikov. Tešíme sa na zimné prázdniny, kŕmenie 

vtáčikov v parku, otláčanie stôp do snehu, korčuľovanie na ľadovej ploche na pešej zóne. Na 

pozeranie z okna, keď padajú vločky snehu a my držíme v rukách šálku s teplým čajom a pomaly ho 

popíjame. Tešíme sa na silvestrovské oslavy, ohňostroj a blahoželania blízkym a priateľom. Tešíme 

sa, že prichádza ďalší rok. Nech je prichádzajúci nový rok  2015 pre nás všetkých šťastný, nech ho 

prežijeme v pokoji, s láskou a v zdraví. 

                                                                                                                                                                          Mgr. Hodulová J. 
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ZIMNÉ HÁDANKY 
 

Nemá ruky ani nohy, nemá oči ani nos  – a 

maľuje celú noc.  

(MRÁZ)  

 

Visí tisíc nosov, nekosia sa kosou,  

oddávna až dosiaľ slniečkom sa kosia. 

(CENCÚLE) 

 

V povetrí lieta, leží na zemi, 

 na strom si sadá, ale vták nie je.  

Na teple zahynie, zmizne na dlani.  

Čo to môže byť, to mi uhádni! 

(SNEH) 

 

Oči čierne ako uhoľ, nos dlhý a červený.  

Kabát biely až po päty,  

čiapka – hrniec medený.  

(SNEHULIAK) 

 

Letia, letia hviezdy biele,  

z mnohých čipiek tkané celé.  

Plno je ich na stráni.  

Chytíš – voda na dlani.  

(SNEHOVÉ VLOČKY) 

 

(pripravila Kodajová E.) 

SMIECHOTY 

 

Učiteľka: „Videl si už ďatľa, Jožko?“ 

Jožko: „Áno, v telke!“  

Učiteľka: „Aj v lese?“  

Jožko: „Nie, my telku do lesa nenosíme.“ 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Tučný muž stojí pred školou. Učiteľka sa vykloní z 
okna a pýta sa:  

„Dobrý deň, čakáte dieťa?“  

„Nie, moja manželka tak dobre varí.“ 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Vraví babka neposlušnej vnučke: 

 „Keď budeš zlá, zožerie ťa vlk, tak ako zožral 
Karkulku.“  

„Ale, nezabúdaj, koho zožral skôr...“ 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Janko zjedz už konečne tú polievku, veď ju budeš 
mať studenú...“  

„Nevadí, mamička, ja som otužilý!“ 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

Mama karhá syna:  

”Hovorila som ti, že tie sánky budeš požičiavať aj 
bratovi!”  

”Veď mu ich požičiavam! Ja ich mám z kopca a on 
do kopca.” 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

- „Filip, ako to, že máš také zablatené topánky? Veď 
dnes vonku žiadne blato nie je!?"  

- „Ale je, len ho treba nájsť." 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

(pripravila Hodulová J.) 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM

      

Zimné pranostiky 

Aké dlhé sú cencúle v decembri, také dlhé budú šúľky kukurice. 

Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na chlieb. 

Dlhá zima – krátke leto. 
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Angličtina hrou 

Colours – Farby 
Vyfarbi pastelky správnou farbou 

 

                       

 

                                                            (priprvila Mgr. Kodajová E.) 
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Vianočné pečenie          

Tak sa volá náš nový projekt eTwinningu, ktorý sme vytvorili spolu s partnerskou školou 

MŠ a ZŠ pro tělesně postižené z Brna. V rámci projektu sa predstavia žiaci, škola, mesto, 

v ktorom žijeme a tiež vianočné zvyky, vymeníme si vianočné recepty a ukážeme, ako sme 

piekli vianočné koláčiky. My sme tie naše napiekli vo štvrtok 11.12. 2014. Do pečenia sa 

zapojili žiaci z variantu C a tiež žiaci praktickej triedy. S pani učiteľkou Hodulovou sa 

modelovali, ozdobovali hrozienkami a dochucovali jahodovým džemom. Deti pečenie veľmi 

zaujalo, každý sa snažil s niečím pomáhať pri pečení alebo upratovaní a umývaní riadov. 

Všetkým chutili výsledky našej práce. Deti s hrdosťou ponúkali vlastnoručne upečené 

dobroty pani učiteľkám a spolužiakom. Koláčiky rozvoniavali ešte i na druhý deň, keď 

sme ich dojedali. Výrok jedného „kuchtíka” hovorí za všetko: „Toto je najlepšie jedlo, aké 

som v poslednej dobe jedol.“ Deťom z partnerskej školy sme, bohužiaľ, nemohli poslať 

koláčiky, tak sme im poslali aspoň fotografie z nášho pečenia spolu s receptami a 

prezentáciou o Vianociach na Slovensku. Kamaráti z Česka nám poslali video z prípravy 

ich vianočného nepečeného dezertu. Všetci boli veľi sympatickí a vtipní. Poslali nám aj 

obrovský list, v ktorom sa nám všetci predstavili. Naše deti im prostredníctvom mailu 

poslali krátke listy o sebe. Tešíme sa, že sme si našli nových kamarátov. Dúfame, že s 

nimi vymyslíme ďalší pekný eTwinning projekt.  

                              (Hodulová J.) 
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Otvor srdce, daruj knihu 

Deti z našej školy boli opäť obdarované peknou 

knihou v rámci projektu Otvor srdce, daruj 

knihu, ktorý spluorganizuje Piešťanský 

medzinárodný klub žien PIWC. Knižky boli 

deťom slávnostne odovzdané v PIC Piešťany 

dňa 18.12.2014. Ďakujeme! 

 

 

Mikuláš opäť prišiel k nám 

 

Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelikom a 

čertom, prišli obdarovať deti z našej školy do 

Kursalonu v Piešťanoch už 4.12.2014. Deti s 

pani učiteľkami si pripravili veselý program – 

tancovali, recitovali, hrali scénky. Mikuláš 

všetky poslušné deti odmenil sladkosťami a s 

trpezlivo zapózoval aj pri fotografovaní. Pani 

asistentka Fránková, ktorá organizovala 

mikulášsky večierok rozdala tombolu. Všetci 

sme sa dobre vytancovali a pochutili si na 

občerstvení.  

Dopoludnie s bylinkami 
Dňa 28.11.2014 sa v budove na Žilinskej 

uskutočnila prvá aktivita v rámci projektu 

Zdravie z prírody – elektronický herbár – 

projekt Nadácie Volkswagen Slovakia. Pani 

Ing. Čičová, Ing. Žofajová a pani Benechová z 

CVRV Piešťany si pripravili pre deti 

prezentáciu o liečivých bylinkách a tiež 

ochutnávku bylinkového čaju. Deti s pani 

učiteľkou Hodulovou prichystali ochutnávku 

nátierok s bylinkami. Na záver deti dostali 

balíček zmesi bylinkového čaju, ktorý pre 

všetkých pomáhal pripraviť žiak praktickej 

školy Tomáš Grošmid.  

 

Predaj pohľadníc pre UNICEF 

 

Aj tento rok sme vyrobili a predávali vianočné 

pohľadnice pre Unicef. Pohľdnice si mohli 

kúpiť záujemcovia na Mestskom úrade v 

Piešťanoch, na Daňovom úrade a v CVRV 

Piešťany. 
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           KARNEVAL   

Pred odchodom na jarné prázdniny sa na našej škole uskutočnil tradičný karneval. Masky boli 

originálne, veselé a hlavne prišli s dobrou náladou. Najkrajšie boli ocenené porotou a odmenené. 

Mamičky pripravili chutné občerstvenie, za čo im ďakujeme. Všetci sme sa dobre zabavili. 

   
Prišli tanečnice z Tahiti....                                          ...aj Socha Slobody z Ameriky.... 

    

...kucharáka s pirátom a panáčikom  z Lega...               ... i socha s rytierom a snehuliačikom... 

________________________________________________________________________________ 

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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