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

Číslo 3, ročník 1.                                                        školský rok 2013/2014 

PRIŠLA JAR 
A opäť je tu jar. Podľa mnohých najobľúbenejšie ročné obdobie. Obdobie, v ktorom 

život v prírode akoby znova nabral dych, nabral vzduch do plných pľúc. Jar je počuť 

v šume prvých zelených listov a bzučaní včiel v rozkvitnutých korunách stromov, 

v čivkaní, krákaní a hrkútaní operencov, ktorí si stavajú hniezda pre budúce generácie. 

Jar počuť i na detskom či školskom ihrisku, keď sa deti znova hrajú vonku, naháňajú, 

šantia a z ich hlasov počuť radosť. Jar to sú čoraz dlhšie dni, často prežiarené slnkom či 

zmáčané jarným dažďom. Príchod jari hlásia aj vône fialiek a narcisov, orgovánu 

a prvýkrát pokoseného trávnika. A pohľad na mačiatka, šteniatka alebo usilovne 

plávajúce kačičky na Váhu vyvolávajú vlnu nehy. Možno práve preto je toto ročné 

obdobie považované za najkrajšie. Tak si ho užívajme naplno a tešme sa z tohoročnej 

krásnej jari. 

                                                                                                              (Mgr. Hodulová J.) 

Čo nám rozkvitlo na školskom dvore                                                       
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Spisovateľky Adelka a Veronika 

Alebo Veronika a Adelka. Počuli ste už ich mená? Alebo ste ich videli na chodbe školy? Sú vám 

povedomé? Áno sú to dievčatá z triedy praktickej školy. A prečo práve o nich budú nasledujúce 

riadky? Pretože sú to mladé odvážne slečny, ktoré sa zapojili do literárnej súťaže Nebuď otrok drog, 

ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníctvo spolu s Tlačovou agentúrou SR. Svojimi úprimnými 

dielkami zaujali porotu natoľko, že získali ocenenie v konkurencii niekoľkých stoviek rovesníkov. 

Svojich päť minút slávy si naplno užili pri odovzdávaní cien v Bratislave. Získali ďalšie skúsenosti, 

posilnili sebavedomie a odhodlanie naďalej písať a využiť svoj talent. 

Dievčatá, ste dobrým príkladom aj pre iné deti a celá škola je na vás pyšná. 

                                                                       (Hodulová J.))  

              
 

Aj za starých čias existovali drogy, ale nehovorilo a hlavne nepísalo sa o tom toľko, ako teraz. 

Bohužiaľ, v dnešnej modernej dobe to je počuť z každej strany. Drogy sú už dostupné aj pre mladých. 

Najsmutnejšie na tom je, že mladí ľudia si neuvedomujú, ako ubližujú nielen sebe, ale aj okoliu. 

Drogová závislosť sa začína niekedy vo veľmi skorom veku. V takých 15. Tínedžeri začnú fajčiť a piť. 

A to všetko len preto, že buď chcú machrovať pred ostatnými, alebo sa dostanú do zlej partie. Keď tam 

chcú zostať, prispôsobia sa. Niektorým to však nestačí a siahajú po tvrdších drogách. Po prvom požití 

si povedia, to je super pocit, lebo unikajú z reality a problémov, ktoré častokrát majú. Postupom času 

potrebujú viac a viac dávok, začnú zháňať peniaze, kde sa dá. Napr. budú klamať rodičom, že si 

potrebujú niečo kúpiť a pritom to minú na drogy. 

                                                                 Úryvok zo súťažného príspevku Adelky Izákovej Stop drogám 

 

 

Bohužiaľ na tieto negatívne stránky začali najviac doplácať mladí ľudia, pretože sa aj k nám vo veľkom 

okrem iného začali distribuovať aj drogy. Lákajú najmä mladých, aby práve toto svinstvo vyskúšali, 

lebo je to pre nich niečo nové a nepoznané. Práve drogy, žiaľ, tragicky zasiahli aj našu rodinu. Je veľmi 

ťažké o tom písať, pretože sa to týka mojej sestry Jarmily. Hovorievala som jej Jajuška. Zlom nastal 

vtedy, keď sa dostala do puberty a nastúpila na strednú školu. No a ako to už býva v puberte, každý sa 

snaží niekam zapadnúť. Naša Jajuška, žiaľ, zapadla do partie, ktorá ju zlákala na drogové chodníčky. 

Rodičia sa však stále nevzdávali a boli odhodlaní našu Jajušku všemožne z drogovej závislosti dostať. 

Dohovárali jej, že je veľmi šikovná a pekná, aby to všetko len tak nezahodila. Dali ju aj na liečenie, no 

odtiaľ ušla. Nepomáhalo už nič a nakoniec sa sama rozhodla odísť z domu. Počas 15-tich rokov, čo 

nebývala s nami, nás zopárkrát bola navštíviť, ale vždy len pre to, aby si vypýtala nejaké peniaze, 

zajedla si a zohriala sa. Potom odišla a zasa sme ju dlho nevideli. 

                                               Úryvok zo súťažného príspevku Veroniky Bittnerovej Drogy môžu zabíjať 



                      - 3 - 

  ROZHOVOR S OCENENOU PANI UČITEĽKOU   

 

Pani učiteľka Mgr. Anna Kodajová, triedna učiteľka 6.A, získala cenu primátora Piešťan v ankete 

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda. Rozhovor s touto výbornou učiteľkou a kolegyňou pripravila 

Mgr. Eva Kodajová. 

-    Pani učiteľka, ako dlho pracujete v školstve? 

- 38 rokov. 

     -    Túžili ste sa odmalička stať učiteľkou? 

- V podstate áno, hoci bolo jedno obdobie, kedy sme sa aj s priateľkou chceli stať 

predavačkami. Ona teraz pracuje v zdravotníctve. 

-    Prečo ste sa rozhodli pre povolanie pedagóga? 

- Práca s deťmi je veľmi zaujímavá, hoci niekedy veľmi ťažká. Človek sa pri nich 

cíti stále mladý. Veľmi ma teší, keď vidím, že moji bývalí žiaci sa v živote dobre  

uplatnili. 

     -    Baví vás táto práca a všeobecne práca s deťmi? 

- Áno, hoci niekedy, keď veľmi vystrájajú a treba ich trocha usmerniť, to tak 

nevyzerá. 

-   Chodili ste rada do školy, ak áno, aký bol váš najobľúbenejší predmet? 

- Do školy som chodila veľmi rada, najmä štúdium na prvom stupni základnej školy 

bolo veľmi zaujímavé. Celé prestávky sme sa hrali, občas pani učiteľke 

poumývali riad a vyprášili koberce. To bola vtedy prestávka dlhšia. A môj 

najobľúbenejší predmet bolo čítanie. 

-   Aký je váš názor na terajšiu mládež? 

- Myslím, že v podstate sú dnešné deti veľmi podobné deťom z môjho detstva. Je 

však iná doba, žijú v iných podmienkach a často sú aj dospelí príčinou ich iného 

správania. 

-   Aké sú vaše záľuby? 

- Mám rada prírodu, les a zvieratá. 

-   Spravili ste v živote niečo „uletené“? 

- Áno, raz, no o tom nechcem hovoriť. 

-   Máte nejaké vysnívané miesto alebo štát, ktorý by ste chceli navštíviť? 

- Ani nie, myslím, že každé miesto na svete má svoje čaro a mne sa veľmi páči 

u nás na Slovensku. Máme toľko krásnych miest a ani tie veľmi nepoznáme. 

-   Akým mottom v živote sa riadite? 

     -   Žiadne motto nemám, ale vždy sa snažím žiť a pracovať čestne a spravodlivo. 

     -   Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov v ďalších rokoch pedagogickej     

        práce. 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 

  
Jarné pranostiky 
Apríl v daždi, máj v kvete. 

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu. 

Svätá Žofia stromy rozvíja. 

Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj. 

Májová tráva moc úžitku dáva. 

Chladný máj, pre ovocie raj. 
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ČO JE TO SNOEZELEN? 
Snoezelen (čítaj snúzelen) je názov miestnosti, ktorá poskytuje množstvo podnetov pre zrak, sluch, ale i 

hmat. Je to špeciálne upravené prostredie, kde panuje príjemná atmosféra. Slúži na navodenie  

uvoľnenia, prebúdza záujem o okolitý svet, riadi a usmerňuje podnety, odbúrava stres, strach, napätie, 

podporuje rozvoj sociálnych vzťahov a verbálnej či neverbálnej komunikácie. Je vhodný pre deti s 

telesným či mentálnym postihnutím, postihnutím zmyslov a pre deti s poruchami autistického spektra, 

u ktorých tlmí nekľud a sklony k agresivite. Prostredie snoezelen vyvoláva kladné emócie a zážitky a 

poskytuje možnosť získať skutočný medziľudský kontakt. Využíva sa aj pri terapii dospelých. 

Na našej škole sme snoezelen začali využívať začiatkom tohto školského roka ako pedagogicko – 

podporný prístup k žiakom s rôznym typom postihnutia. Žiakom umožňuje nielen relaxovať v 

príjemnom prostredí, ale rozširuje poznávanie a skúsenosti s okolitým svetom, zlepšuje koncentráciu, 

podporuje sebarealizáciu a tiež integráciu detí do sociálneho prostredia, posilňuje pocit bezpečia a 

istoty. Metóda snoezelenu je zameraná na stimuláciu jednotlivých zmyslov prostredníctvom 

svetelných, zvukových, hmatových a čuchových podnetov a vibrácií.  

Aká je naša snoezelen miestnosť? Je zariadená príjemným mäkkým plyšovým kobercom a  

priestranným nafukovacím lôžkom s vankúšmi. Na stenách sú zrkadlá a fototapeta s delfínmi v 

skutočnej veľkosti. Zo stropu svietia drobné svetielka, ktoré imitujú nočnú oblohu či vesmír a tiež 

diskoguľa so zrkadielkami, ktorých odrazy vyvolávajú pocit, že svet sa točí, že letíme či plavíme sa do 

diaľok. Čaro prostredia dopĺňa lávová lampa, pestrofarebná krútiaca sa lampa a korytnačka s 

príjemným svetlom a upokojujúcou hudbou. Priestor možno meniť prostredníctvom projektora, na 

ktorom podľa zámeru a záujmu detí môžeme premietať rôzne fotografie, prezentácie a zvoliť tiež 

vhodnú hudbu. Všetky podnety sa snažíme „ušiť na mieru” konkrétnym deťom. Deti sa do snoezelen 

miestnosti veľmi tešia. Veď kto by nechcel prekročiť prah reality a ocitnúť sa v tomto čarovnom svete?   

                                                                                                                                              (Hodulová J.)                                                                                                                                            
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REPORTÁŽE ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

ŠKOLSKÝ KARNEVAL 
Dňa 21.2.2014 sa konal v hoteli Magnólia tradičný školský karneval. Aj tentoraz deti 

prekvapili nápaditými a vtipnými maskami. Karneval spestrili svojim vystúpením žiaci 

ZUŠ Piešťany a hudobná skupina Babylon. Po predstavovaní masiek a promenáde 

porota ocenila najkrajšie masky. Nasledovali súťaže a tanec. Pre masky bolo pripravené 

i občerstvenie a tombola, v ktorej vyhrala každá maska. Pani asistentka Schmidová 

deťom maľovala tvár podľa želanie. Všetci si do sýtosti zatancovali a takto príjemne 

unavení sa rozišli domov. 

       
 

OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI 
Dňa 12.3.2014 v areáli SPP v Bratislave sa konalo slávnostné vyhodnotenie 

a odovzdávanie cien víťazom výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby – 15. ročník 

výtvarnej súťaže Karola Ondreičku. Ceny výhercom odovzdal predseda komisie 

akademický maliar Dušan Kállay. Žiačka 9.B Eliška Orihelová získala cenu SPP 

a Monika Imrichovičová z tej istej triedy 2. miesto v kategórii „Anjelsky krásne 

Vianoce“. Obidve dievčatá okrem diplomu získali aj vecné ceny podľa vlastného želania 

– Eliška dostala vytúžený kozmetický kufrík a Monika praktický batoh „Puma“. 

Blahoželáme výherkyniam a tiež ich pani učiteľke Koskovej.    
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MAREC – MESIAC KNIHY 
V rámci mesiaca knihy sa v budove na Žilinskej konala aktivita s názvom „Milujeme 

knihy“ a tiež bola pripravená výstavka detských kníh so súťažou. V prezentácii sa deti 

dozvedeli o histórii kníh, pozreli si, ako vyzerali prvé knihy, dozvedeli sa kto je to 

spisovateľ a kto ilustrátor, ako sa tlačí kniha. Zasúťažili si v znalostiach detských 

rozprávok a staršie deti prečítali mladším rozprávku a básne. Nasledovalo vyhodnotenie 

súťaže. Výhercovia si odnášali pekné knižky a každý bol obdarený aj peknou záložkou. 

 

       
 

„PIEŠŤANY - MESTO SNOV“ 
Pod týmto názvom prezentovali autori film pre Piešťancov o Piešťanoch v priestoroch 

našej školy na Valovej ulici. Film „Piešťany – mesto snov“ by mal mať každý obyvateľ 

nášho mesta vo svojej obývačke. Aj to je jedným zo zámerov jeho tvorcov, ktorí zaň 

získali aj ocenenie od primátora mesta R. Cicutta. Vo filme sme mohli vidieť množstvo 

osobností – hudobníkov, športovcov, učiteľov, návštevníkov i bežných obyvateľov 

nášho mesta. Žiaci mali možnosti porozprávať sa s tvorcami filmu o tom ako film 

vznikol, s akými problémami sa museli popasovať pri natáčaní a tiež sa dozvedeli 

o technických podrobnostiach. 
 

NA SKLÁDKY SME KRÁTKI 
Dňa 3.3.2014 k nám do školy prišiel Mgr. Andrej Popovič z Občianskeho združenia 

Tatry, ktorý viedol prednášku – Nelegálne skládky odpadu a invázne druhy rastlín. Pán 

lektor vysvetlil žiakom, ako vznikajú skládky, ako správne separovať a znižovať 

množstvo odpadu, ako sa správať zodpovedne voči prírode a okoliu. Formou rozhovoru 

poukázal na nebezpečenstvo nelegálnych skládok a oboznámil nás s inváznymi 

rastlinami. Pán lektor rozdal žiakom prospekty ohľadom nelegálnych skládok 

a pamiatok UNESCO. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
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