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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo  3, ročník 2.                                                           školský rok 2014/2015 
 

Jar je opäť tu 
Milí žiaci! Znovu sa vám prihovárame v jarnom čísle nášho časopisu. Že to ešte 
neviete? Nestihli ste si všimnúť tú nádheru vonku? Halúzky stromov si už pomaličky 
obliekajú zelené listy a do vlasov si zapletajú biele a ružové kvetinky. Zvieratká a 
chrobáčiky sa už prebrali zo zimného spánku a únavy. Prichádzajú na svet mláďatká. 
Včeličky usilovne hľadajú púčiky kvetov a plnia svoje košíčky sladkým nektárom. Lúče 
slniečka zobúdzajú prvé jarné kvietky, vetrík rozháňa oblaky a vzduch sa otepľuje. 
Pomaly odkladáme zimné oblečenie a vyberáme farebné tričká, svetríky, či belasé 
tenisky. Zrazu akoby sa nám zachcelo tráviť viac času vonku, na prechádzkach, či v 
prírode. Cítime príliv novej energie, sily a aktivity v ročnom období, ktoré nás každý 
deň dokáže prekvapiť niečím novým a zaujímavým. Áno, taká je jar.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        Mgr. Kodajová E. 
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JARNÉ   HÁDANKY 

 

       
 

Už je jar, už slnce svieti. Čierny vtáčik 

vzduchom letí. A za ním aj druhý, tretí ... Už sú 

veru teplé dníčky. Prileteli ...  

(LASTOVIČKY) 

 

Žlté hniezda kvietkov z jari, rozsiate sú po 

chotári. Do každého kalíška nakukuje včelička.  

(PRVOSIENKA) 

 

Nebojí sa snehu, šíri radosť, nehu. Prvú krásu 

do vienka jari dá. Kto? ...  

(SNEŽIENKA) 

 

V kvietkoch bzučí a peľ zbiera bystrá, 

pracovitá ... 

 (VČELA) 

 

Bol raz krásny biely dom, čosi čudné bolo v 

ňom. Ozval sa raz z neho zvuk: Ťuki, ťuki, ťuki, 

ťuk. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočilo 

pápernaté! Či ho deti nepoznáte? 

 (KURIATKO) 

 

(Pripravila Kodajová E.) 

 

 

SMIECHOTY 

 

„Evka, už si taká veľká a ešte stále sa bojíš zaspávať 
sama.“ 

„Mamička, ostaň tu so mnou a uvidíš, že sa 
nebojím!“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 „Pani učiteľka, my sme boli včera na výlete a tam 
bol na kopci  taký hrad... už nie celý. Bol to taký 
zbúravec.“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Anička, čo robíš?“ 

„Píšem Jurkovi!“ 

„Ale veď ty nevieš písať!“ 

„To nevadí, veď ani Jurko nevie čítať.“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Jožinko, prečo si nebol tri dni v škole?“ 

„Pani učiteľka, mal som zlomenú nohu, ale len 
trochu...“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Pani učiteľka, ja vám niečo poviem – ja vôbec 
nejem ovocie ani zeleninu.“ 

„Tonko, práve sme sa učili, čo je zdravé, že je dobré 
jesť zeleninu a tiež ovocie. Neskúsiš to?“ 

„Pani učiteľka, to odo mňa nechcite – veď som sa 
vám priznal!“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 (pripravila Hodulová J.) 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 

 

 

Jarné pranostiky 

Marec bez vody – apríl bez trávy. 
Kto nezasial hrachu v marci – nebude ho variť v hrnci. 

Studený máj – v stodole raj. 
 

Pripravila Kodajová E. 
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Angličtina hrou 
POČÍTANIE 

 

       1     one               

       2     two               

       3      three       

       4      four     

       5      five       

       6      six           

       7      seven  

       8      eight  

       9      nine    

       10     ten       

 
                                                      Pripravila Mgr. Hodulová J. 
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       ZELENÁ ŠKOLA    
Po dvojročnom období sa nám blíži vyhodnotenie Akčného plánu Zelenej školy. V tomto školskom 

roku viedla pojekt Zelenej školy pani učiteľka Pažitná. Našou témou počas dvoch rokov bola ZELEŇ. 

Preto sme si vybrali ako Eko kódex strom z papiera, na ktorý sme namiesto listov otlačili naše dlane. 

To symbolizuje jednak tému Zeleň a aj to, že zberom papiera sa snažíme chrániť stromy. Spoznávali 

sme stromy v okolí školy. Zeleň sme sa snažili dostať aj do tried a chodieb v škole. Najskôr sme 

spravili inventúru kvetov a potom sme sa rozhodli, že nejaké kvety do priestorov školy ešte doplníme. 

A aby z toho bola poriadna zábava, vyzdobili sme si kvetináče servítkovou technikou. Aby stromy na 

školskom dvore boli veselšie, žiaci spolu s pánom učiteľom Vráblom zhotovili búdky pre vtáčikov. 

Samozrejme ich v zime kŕmili, aby nás na jar odmenili spevom. Prírodu do školy priniesol aj brat 

žiačky Betky Mikušovej, ktorý nám na stenu chodby nasprejoval strom s krajinou fantázie Navštívili 

sme SOŠ záhradnícku, odkiaľ sme si okrem nových vedomostí priniesli i sadenice rastlín, ktoré skrášlia 

školský pozemok. Na jeseň sme zbierali úrodu v našej bylinkovej záhradke. Pracovníčky CVRV 

Piešťany pre nás tiež pripravili prezentáciu o liečivých bylinkách spojenú s ochutnávkou. Snáď všetci 

žiaci a učitelia školy sa zúčastnili brigád, na ktorých sme si čistili školský areál, ale i okolie školy a tiež 

brehy Váhu a potoku Dubová. Pán učiteľ Lendvay nás naučil spoznávať rastliny, ktoré sú pre našu 

prírodu cudzie a môžu spôsobiť rôzne škody. Pani učiteľka Pažitná si pripravila prezentácie ku Dňu 

vody a tiež k Mesiacu lesov. V škole pokračujeme so separovaním papiera, plastov, tetrapakov 

a bioodpadu. Čo nás ešte čaká v Zelenej škole? Tešíme sa na exkurziu do Kolárova, kde uvidíme 

recykláciu v praxi.  Navštívime aj ZOO farmu na Bodone. Budeme sa starať o záhony kvetov, zeleniny 

a bylinkovú záhradku.  Možno nájdeme aj čiernu skládku... A potom to príde – vyhodnotenie našich 

aktivít. Dúfame, že sa opäť staneme hrdými nositeľmi vlajky Zelenej školy. 

                                                                                                                Pripravili Z. Pažitná/ J. Hodulová 
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Ponožková výzva 
Všetko to začalo 31.3.2015 na podujatí, ktoré 

sa konalo pri príležitosti Svetového dňa 

Downovho syndrómu v Centre Žiwell. 

Organizátorka, p. uč. Pažitná poslala 

primátorovi Piešťan “ponožkovú výzvu”, 

aby sa pripojil oblečením rôznych ponožiek a 

tým,  že  urobí  niečo  pre  ľudí  s  

Downovým syndrómom. Primátor Miloš 

Tamajka výzvu prijal, prišiel do školy a 

prispel deťom na školský výlet. Výzvu poslal 

ďalej riaditeľovi ZŠ M. R. Štefánika, ktorá 

sa tiež stretla s kladným ohlasom. Žiaci a 

učitelia z tejto školy pripravili pre naše deti 

zábavné dopoludnie, ktoré sme si spolu užili 

29.4.2015. Sme radi, že sme si našli nových 

priaznivcov a kamarátov. 

 
            

Tvorivé dielne v Mestskej knižnici v Piešťanoch 
Dňa 20.3.2015 sa žiaci z budovy na Valovej ulici zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a 

sedem trpaslíkov v podaní divadla Dobreta z Drahoviec, ktoré sa konalo v Mestskej knižnici v 

Piešťanoch. Divadlo Dobreta vzniklo v roku 2012 a má 15 členov od 15 do 26 rokov. Žiaci mali 

zaujímavý kultúrny zážitok.  

Deti z tried B a C variantu sa dňa 24. marca zúčastnili tvorivých dielní v Mestskej knižnici v 

Piešťanoch. Pani Džambazovič im najskôr previedla výstavou čarovných ilustrácií pani Jana Kiselovej- 

Sitekovej a potom deťom prečítala rozprávkovú knižku Stratená rukavička ilustrovanú obrázkami tejto 

autorky. Na motívy rozprávky si deti zhotovili masky zvieratiek. A potom im patrilo pódium – 

rozprávku si zdramatizovali a to hneď dvakrát po sebe, pretože malí herci mali z predvádzania na 

javisku veľkú radosť a zábavu. 
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Výchovný koncert 

Dňa 15.4.2015 na našu školu opäť 

zavítala rodina Hlbockých s výchovným 

koncertom „Ja som dobrý remeselník“. 

Cez obraz jarmoku žiaci vnikli do tajov 

drotárstva, vinohraníctva, hrnčiarstva, 

výroby zvoncov, ľudových hudobných 

nástrojov. Atmosféru jarmoku dotvárali 

regrútske, zbojnícke a pastierske piesne. 

V programe predstavili ľudové hudobné 

nástroje ako sú fujara, gajdy, píšťalky, 

drumbľa, píla, mrmlák, husle, okarína, 

ninera, heligónka, ozembuch, no aj 

ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče. 

 

 

Dopravné ihrisko 

Dňa 24.4.2015 sme opäť navštívili 

dopravné ihrisko vo Vrbovom. Aktivity 

boli rozdelené do dvoch častí a to 

vzdelávacej – poznávanie dopravných 

značiek a pravidiel cestnej premávky pre 

chodcov a praktickej – jazda na šľapacích 

autíčkach a prechody chodcov cez 

vozovku. Jazdy na autíčkach, ale aj 

teória formou interaktívnej prezentácie 

boli pre žiakov obrovským motivačným 

faktorom na utvrdzovanie si pravidiel 

cestnej premávky. Už teraz sa deti tešia 

na ďalšiu návštevu dopravného ihriska. 

 

 

Jarné upratovanie Piešťan 

Dňa 23.4.2015 sa žiaci našej školy 

zúčastnili jarného upratovania mesta 

Piešťany. Čistili sme pridelené úseky pri 

rieke Váh a tiež pri potoku Dubová. Opäť 

sme nazbierali množstvo vriec s 

odpadom. Akciu organizovalo mesto 

Piešťany pri príležitosti Svetového Dňa 

Zeme. 

 

 

Ďalšie aktuality z diania v Spojenej škole v Piešťanoch si môžete prečítať na stránke školy: 

www.spspn.sk  

______________________________________________________________________________ 

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 

http://www.spspn.sk/
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