
                      - 1 - 

ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo  4, ročník 2.                                                           školský rok 2014/2015 
 

Keď sa povie leto 
Čo sa vám vynorí v mysli, keď sa povie leto? Podľa niektorých je to krásne slnečné 

počasie, kúpanie a slnenie na kúpalisku alebo pri jazere. Pre iných sú to rozkvitnuté 

kvety v záhradách a parkoch, teplé letné noci, bicyklovanie a korčuľovanie. Alebo i 

vôňa búrky a farby dúhy, bzučanie včiel, pestré krídla motýľov. Niektorí sa tešia, že v 

lete sa obliekame menej, takže je to ráno jednoduchšie. A čo letné chute a vône? Chuť 

vašej obľúbenej zmrzliny alebo nanuka, čerstvého čerešňového koláča, vôňa jahôd, 

malín, broskýň a melónov. Leto je aj čas výletov, cestovania po Slovensku i cudzine a 

spoznávanie nových miest, ľudí. To všetko je leto. No pre školákov a učiteľov je leto 

hlavne symbolom oddychu, na ktorý sa už všetci tešíme. Áno, letné prázdniny už klopú 

na dvere. Počujete to? Klop, klop, klop!  O chvíľu im otvoríme... 
                                                                                                                             J. Hodulová 

                           



                      - 2 - 

 

LETNÉ   HÁDANKY 

 

 
 

Koľajniciam patrí vlak, 

cestám autá, nákladiak. 

Čo sa však na vode plaví? 

Z paluby ťa každý zdraví. 

 

(LOĎ) 

 

V pekný deň nám z neba svieti, 

v lete teší všetky deti. 

Jeho lúče krásne herjú, 

kvietky sa už naňho smejú. 

 

(SLNKO) 

 

Hlávka z trávy vykúka 

spod bezy i spod buka. 

Tenká stonka, žltý kvet,  

rozveselí letný svet. 

 

(PÚPAVA) 

 

V teplom lete nad lúkami 

lieta kvietok maľovaný. 

Veľmi ľahko spoznáte ho 

podľa krídla okatého. 

 

(MOTÝĽ) 

 

Sedí babka guľatá, 

má sto sukien zo zlata. 

Keď ju raz vyzliecť skúsiš, 

rozplakať sa pri tom musíš. 

 

(CIBUĽA) 

 

 Pripravila Kodajová E. 

SMIECHOTY 

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Deti, rozdám vám tlačivá a vaši rodičia 
zakrúžkujú, či sa budete na budúci 
školský rok učiť náboženstvo alebo 
etickú výchovu. Vyberte si, čo chcete.“ 

„Pani učiteľka, ale ja nechcem egyptskú 
výchovu!“ 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Otecko, pani učiteľka povedala, že som 
génius!“ 

„Nič si z toho nerob, Jožko, aj mne 
v škole nadávali!“ 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za 
niečo, čo som neurobil?“ 

„Nie, v žiadnom prípade!“ 

„Ja som si totiž neurobil domácu úlohu“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

„Dám ti hádanku. Je to zelené a točí sa 
to. Čo je to?“ 

„Neviem!“ 

„Žaba na kolotoči!“ 

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

 (pripravila Hodulová J.) 
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VYFARBUJ SO ŠKOLÁČIKOM 

 

Letné pranostiky 

Teplý jún – dobrá úroda. 

Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká. 

Pred Jánom prosme o dážď – po Jáne príde už sám od seba. 

Pripravila Kodajová E.    



                      - 4 - 

ANKETA 
Spýtali sme sa žiakov, čo sa im na našej škole páči a čo by radi zmenili. 

 

Daniel zo 7.A: V škole sa mi najviac páči, že máme na políčkach zasadené jahody, 

zeleninu. Tiež je fajn, že máme nové lavice a tabule. Chcel by som, aby sa vymaľovalo a 

vymenili okná. Aby sme viac chodili na výlety a aby sme lepšie poslúchali učiteľov. 

 

Helenka zo 7.A: Páči sa mi, že chodíme na výlety. Páči sa mi nový obraz na hornej 

chodbe a aj čo sme zasadili na políčkach. Obnovila by som celú školu, ak by som mala 

peniaze, no hlavne by som zväčšila počítačovú učebňu. 

 

Sabrina zo 7.A: Páči sa mi školský dvor, lipy, obraz na stene na hornej chodbe, nové 

lavice. Vymenila by som staré skrine, vylepšila by som školský dvor a ihrisko – brány, 

oplotenie a tiež by sme sa mohli menej učiť! 

 

Fabián zo 4.A: Páči sa mi, žemáme nový nábytok a že máme v škole počítače. Zmenil 

by som to, že by som častejšie chodil do školy. 

 

Andrej zo 6.A: Dobre sami v našej škole učí, sú tu “super” učitelia, robíme pekné 

nástenky, máme peknú dielňu. Naša škola by však potrebovala vymaľovať. 

 

Janko zo 6. A: Páči sa mi naša trieda, chodba s obrazom, kuchynka, dielňa. Dobre sa mi 

v našej škole učí – dostávam samé jednotky. V našej škole mi chýba väčšia telocvičňa, 

futbalové ihrisko a tiež by bolo dobré školu vymaľovať. 

 

Richard z 9.B: Najviac sa mi páčia spolužiaci v triede a súťaže s pani učiteľkou 

Koskovou. Páči sa mi všetko. 

  

Monika z triedy 1.PŠ: Najviac sa mi páči, že chodíme na výlety. Páči sa mi chodiť na 

prax a ešte kamaráti a pani učiteľky. Nepáči sa mi, že máme takú malú triedu. 

 

Tomáško z triedy 2.PŠ: Páčia sa mi pani učiteľky. Čo by som chcel v škole? Našu Aju 

– psa a moju tetu Evku. 

 

Terezka zo 7.A: Páči sa mi pani učiteľka a trieda snoezelen. Chcela by som mať v škole 

psov. 

 

Dominika z 9.B: Mne sa v škole páči všetko. No mohli by sme mať telocvičňu. 

 

Tomáš z triedy 2.PŠ: Najviac sa mi páčia školské výlety. Nepáči sa mi, že škola je 

malá. Mohli by sme mať bazén. 

                                                                             
                                                                                           Pripravili: J. Hodulová, E. Kodajová   
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Angličtina hrou 
                          

 
Pripravila Kodajová E. 
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Exkurzia do Kolárova 

Chcete vedieť čo sa deje s plastami ďalej, keď ich hodíte do nádoby na separovaný odpad? Aj 

my sme boli zvedaví, tak sme sa išli na to pozrieť a to priamo do firmy, kde tento odpad 

spracovávajú a to do firmy General Plastic v Kolárove. Keď sme vystúpili z autobusu, hneď na 

začiatku sme si všimli obrovské balíky plastových fliaš. Keď prišiel pracovník firmy, vysvetlil 

nám, že plastový odpad sa najprv vytriedi na triediacich linkách podľa druhu plastu. Potom sa 

pobalí, zlisuje a pošle do firiem, kde odpad ďalej spracúvajú. U nich sa spracovávajú fľaše. 

Zobral nás do firmy a ukázal nám ako sa fľaše drvia a potom sa z plastu vytvorí granulát – také 

malé plastové guľôčky, z ktorých sa robia nové fľaše, alebo plastová fólia napr.  na fóliovníky 

v kterých dozrieva zelenina, alebo na plastové vrecká, v ktorách si tú zeleninu donesieme. 

Priniesli sme si do školy aj vzorky, aby sme granulát a výlisky ukázali spolužiakom, ktorí na 

výlet nemohli ísť. Teraz, keď budeme mať v ruke výrobok z plastu, už  budeme poctivo triediť, 

lebo vieme, že keď ho hodíme do separovaného odpadu, vyrobia z neho nový výrobok, ktorý 

použije niekto iný, ale keď ho len tak zahodíme do prírody, tam môže ležať aj 700 rokov. A 

keď by zahodil každý človek hoci iba jednu fľašu, o chvíľu sa medzi tie fľaše my ľudia 

nepomestíme.Potom sme sa vybrali ešte pozrieť múzeum vodného mlyna v Kolárove. Tu nám 

ukázali, ako sa mlela múka pomocou vodnej energie, čo všetko sa pri tom používalo okrem 

vody a obilia.  A aj vysvetlili, prečo sa už takto múka nemelie. Teraz už vieme, prečo sa hovorí 

“má vždy niečo za ľubom“. Do ľuba padali zvyšky pri mletí a vždy tam niečo zostalo.Bol to 

dlhý a namáhavý deň, no dozvedeli sme sa vela zaujímavého a máme aj kopec pekných 

spomienok. Exkurziu sme absolvovali vďaka Zelenej škole, Živici a Ikea. Ďakujeme.                                                                                                                 

                                                                                                                           Pripravila Bc. Pažitná Z. 
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                 Ľudské práva očami detí 

Vo výtvarno-literárnej súťaži Ľudské práva 

očami detí získali žiaci Dominika Vorošová 

a Kamil Toráč čestné uznanie ministra 

zahraničných vecí SR M. Lajčáka za svoje 

výtvarné diela. 

 

Stavanie Mája 

Aj tento rok sme si školský dvor skrášlili krásne 

vyzdobeným májom. Slávnosť spestrili žiaci 

svojim tanečným a divadelným predstavením 

a tiež recitáciou. 

 
 

Dopravné ihrisko 
 

Koncom marca sme navštívili Dopravné ihrisko 

vo Vrbovom. Žiaci najskôr absolvovali 

teoretickú prípravu a potom si svoje vedomosti 

vyskúšali v praxi ako vodiči i ako chchodci. 

 

Tanec bez hraníc 
 

Druhý ročník tanečnej súťaže pre žiakov 

špeciálnych škôl Tanec bez hraníc sa uskutočnil 

20.5.2015 v kine Fontána. Naši žiaci boli opäť 

úspešní a získali v dvoch kategóriách tretie 

miesto. Ako tajný host prišiel pozdraviť deti 

raper Ego, ktorý deťom venoval podpisové 

karty. 

 

 

Deň detí 

Tohoročná oslva MDD sa niesla v znamení 

športových súťaží. Najlepší boli odmenení 

diplomom a sladkou odmenou.  

 

Školské výlety 

Aj tento rok sme vďaka sponzorom išli na dva 

pekné výlety. Prvý bol na Ranč pod Babicou 

neďaleko Bojnej, kde sme si pozreli zvieratá v 

ZOO a dobre zabavili na detských ihriskách. 

Druhý výlet bol poučný i zaujímavý zároveň. 

Navštívili sme Včeliu cestu v Drahovciach. Tu 

sme sa dozvedeli veľa zaujímavého zo života 

včiel, ako sa vyrába med a ako sa správať, ak 

nás poštípu včely. Všetkým sa výlety páčili. 
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Viac z diania v škole sa môžete dočítať na stránke školy v záložke AKTUALITY. 

________________________________________________________________________________ 

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 
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