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ŠKOLÁČIK  
Časopis  pre  žiakov,  učiteľov   a priaznivcov   Spojenej   školy v Piešťanoch 
Číslo 4, ročník 1.                                                           školský rok 2013/2014 

LETO 

Leto, teplo, dovolenka, oddych. Tak by sme mohli charakterizovať toto ročné obdobie 

plné farieb a zážitkov. Všetci sa na leto tešíme a robíme si plány na voľné chvíle, ktoré 

nás po celom školskom roku čakajú. Rozbehneme sa po Slovensku, jedni ďalej, iní 

bližšie, aby sme spoznali nové miesta, ľudí, získali nové skúsenosti a zážitky. Budeme si 

vychutnávať dva mesiace prázdnin a oddychovať od školských učebníc, domácich úloh 

a povinností. Je to čas, kedy potrebujeme nabrať veľa novej energie, aby sme mohli 

v septembri opäť zasadnúť do školských lavíc a pokračovať v získavaní nových 

vedomosti, zručností a skúseností. 

Milí žiaci, vážení učitelia a priaznivci Spojenej školy v Piešťanoch. Prihováram sa 

k Vám v poslednom čísle nášho školského časopisu Školáčik. Ani sme sa nenazdali a je 

tu koniec školského roka, čas kedy sa blížia letné prázdniny a my sa tešíme na oddych 

po celoročnej práci. V časopise Školáčik sme sa snažili predstaviť každodenný život 

v našej škole a dostať školu do povedomia žiakov i rodičov nielen z pohľadu 

vzdelávania. Pri vytváraní príspevkov ste nám pomáhali vy – žiaci, takisto učitelia 

a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na nášho sponzora, bez ktorého by časopis 

nemohol existovať a tým je tlačiareň PN print v Piešťanoch. Takže ešte raz 

ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu v budúcom školskom roku!                                                                   
                               Mgr. Eva Kodajová 
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KAM  SA CHYSTAJÚ DETI NA PRÁZDNINY 

Spýtali sme sa našich detí z našej školy, ako a kde chcú stráviť letné prázdniny.  

A tu sú ich odpovede: 

Leonard /3.A/: Cez letné prázdniny budem chodiť s otcom na železo. Budem tiež chodiť 

do Auparku s kamarátmi. 

Helenka /6.A/: Ja pôjdem cez prázdniny na dovolenku do Čiech. A pôjdem sa kúpať na 

Prúdy. 

Daniel /6.A/: Pôjdem na stanovačku na Lido v Piešťanoch. Budem jazdiť na koni 

u mojej rodiny. 

Mário /6.A/: Ja pôjdem do Čiech na prázdniny a budem tam chodiť na kúpalisko. 

Natália /6.A/: Pôjdem na prázdniny k babke do Čiech a do zoologickej záhrady. 

Oľga /5.A/: Ja pôjdem na prázdniny do Nitry k mojej sestre. 

Sabrina /9.A/: Budem spať a chodiť s kamarátmi von. 

Mária /7.A/: Ja pocestujem na prázdniny k babke do Nitry. 

Betka /9.A/: Ja sa pôjdem kúpať k babke do Štúrova a s rodičmi do Tatier. 

Tomáš /6.B/: Pôjdem na prázdniny k babke do Nitry. 

David /2.A/: Cez prázdniny sa pôjdem kúpať na Evu a grilovať. 

Santiago /2.A/: Budem sa kúpať na Prúdoch. 

Leonardo /2.A/: Budem grilovať, kúpať sa na Eve a hrať futbal. 

Kristián /2.CV/: Kúpať, papať zmrzlinu. 

Patrik /2:CV/: Pôjdem do cukrárne a do parku. 

Anton /2.CV/: Ja si budem čítať knižky a hrať sa na počítači. 

Eliška /9.B/: Pôjdem na chatu, kúpať sa, na zmrzlinu. 

Veronika /9.B/: Ja sa budem chodiť kúpať, budem sa stretávať s kamarátmi, pôjdem na 

zmrzlinu. 

Michal /2.PŠ/: Budem kočíkovať svoju malú neter. 

Tomáš /2.PŠ/: Ja pôjdem na prázdniny k babke do Trnavy. 

Monika /9.B/: Budem sa hrať s morčiatkom, pomáhať doma a hrať sa na internete. 

Želáme všetkým deťom, aby im ich prázdninové plány vyšli a dobre si oddýchli. 

                                                                                                                     Redaktorky 
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VYFARBI SI SO ŠKOLÁČIKOM 
 

   

  
 

Letné pranostiky 
 

Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. 

Chladný júl celé leto ochladí. 

Víchristý august – daždivý september. 
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REPORTÁŽE ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

TANEC BEZ HRANÍC 

Pod týmto názvom sa uskutočnil prvý ročník tanečnej súťaže žiakov špeciálnych škôl, 

ktorý organizovala naša škola. Súťažiaci sa zišli z celého Trnavského kraja a súťažili 

v kategórii ľudové a moderné tance. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota. 

Výhercovia boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťazi aj pohárom. Všetky 

výkony boli ocenené veľkým potleskom. 

          
 

ŠKOLSKÝ VÝLET 

Vďaka projektu KOMPRAX pani asistentky Jakubekovej sme boli na krásnom výlete. 

V Bojnej sme navštívili miestnu zoologickú záhradu, kde sme si pozreli rôzne zvieratká 

– domáce i exotické. Najviac zaujali krotké lamy, ktoré sa dali pohladkať, oddychujúce 

tigre, šantiaca opica, ťava, ale i koníky, ovce, jelene a srnky. Po prehliadke ZOO sme si 

oddýchli v reštaurácii, kde sme si pochutili na nanukoch, kofole a chrumkách. Výlet sa 

nám všetkým páčil.   

         
 

EXKURZIA DO RAKÚSKA 

27.5.2014 sme navštívili našu priateľskú školu v Rakúsku. Prezreli sme si priestory 

školy, porozprávali sme sa o spôsobe výučby v špeciálnej škole v Rakúsku, ukázali nám 

špeciálne pomôcky, ktoré používajú. Najviac nás ohúrili priestory školského bazéna a 

telocvične. Našim žiačkam sa škola tak páčila, že tam chceli ostať. 
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SUPERTRIEDA 

Projekt Supertrieda je cestou tvorivých aktivít integruje jednotlivcov z rôznych 

sociálnych a spoločenských vrstiev. Tohtoročná téma bola "Musíme si pomáhať" a preto 

naši žiaci celý rok pracovali na príprave hudobno - dramatického predstavenia "Kocúrik 

Pazúrik" a dňa 23.5.2014 sa zúčastnili pod vedením pani učiteľky Horváthovej 

krajského kola Supertriedy, kde získali Cenu poroty za herecké výkony a postúpili do 

celoslovenského kola. Dňa 19.6.2014 sa stali víťazmi v kategórii špeciálnych škôl. 

DOPRAVNÉ IHRISKO   

Dňa 20.5.2014 sme opäť navštívili dopravné ihrisko vo Vrbovom. Aktivity boli 

rozdelené do dvoch častí / vzdelávacej (poznávanie dopravných značiek a pravidiel 

cestnej premávky) a praktickej – jazda na autíčkach a prechody chodcov cez vozovku. 

Jazdy na autíčkach boli pre žiakov obrovským motivačným faktorom na utvrdzovanie si 

pravidiel cestnej premávky. 

    

BLAHOŽELÁME VÍŤAZOM SÚŤAŽÍ 
 

Slávka Gonová v literárnej súťaži Zlatá priadka Márie Ďuríčkovej za svoje dielko 

Prváci, kamaráti so zvieratkami získala jednu z desiatich cien. Vo výtvarnej súťaži 

„Proti škodlivým závislostiam“ získala ocenennie Eliška Orihelová. Monika 

Imrichovičová získala diplom v národnom kole výtvarnej súťaže „Európa v škole“. 

Eliška Orihelová vyhrala 1. miesto a Richard Jankovič čestné uznanie v celoslovenskom 

kole výtvarnej súťažie Farebný svet. 

 

VÝLET DO BRATISLAVY 
Dňa 16.6.2014 sa uskutočnil celoškolský výlet do Bratislavy. Žiaci navštívili budovu 

NR SR, prezreli si jej priestory a tiež nádvorie Bratislavského hradu. Výlet pokračoval 

ďalej do ZOO Bratislava, kde deti videli exotické zvieratá a tiež mali možnosť vidieť 

dinosaurov v Dinoparku. 
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DEŇ DETÍ 

 

Tohoročné MDD sme oslávili zábavnými súťažami. Deti si zmerali sily v hokeji, 

preťahovaní lanom, hádzaní loptičiek, triafaním kuželiek. Mohli si dať pomaľovať tvár 

a ako na správnej oslave nechýbala ani sladká torta. Na záver si deti zatancovali. 
 

           

TVORIVÁ DIELŇA 

Pani asistentka Schmidová pripravila cez projekt KOMPRAX tvorivú dielňu pre našich 

žiakov. Deti sa naučili používať servítkovú techniku, ktorú si vyskúšali najskôr na 

zdobení téglikov a potom na kameňoch. Deti boli svojimi výtvormi nadšené. 

                 
 

 

MEDZINÁRODNÁ DELEGÁCIA UNICEF 

20.5.2014 k nám zavítala medzinárodná delegácia národných koordinátorov z Unicef. 

Aktívne sa zaujímali o projekt Škola priateľská k deťom, rozprávali sa s deťmi, 

pedagógmi, povedali nám o svojich skúsenostiach. V 13-člennej delegácii boli 

zástupcovia Unicef z USA, Nového Zélandu, Honk-Kongu, Anglicka, Francúzska, 

Holandska, Belgicka, Fínska, Talianska, Nemecka a Slovenska. 



                      - 7 - 

ZABAVTE SA S PALINDRÓMOM 
Palindróm je slovo alebo veta, ktorá sa dá prečítať smerom zľava aj sprava a význam je 

rovnaký. Skúste si prečítať nasledujúce vety odpredu aj odzadu: 

JELEŇOVI PIVO NELEJ. 

AJ MOST SOM JA. 

TÁRAM AKO KAMARÁT. 

KOBYLA MÁ MALÝ BOK. 

V ELIPSE SPÍ LEV. 

MATEJ JE TAM. 

LILIPUTÁN ELO POLENÁ TU PÍLIL. 

MATKA MÁ MAK TAM 

ROBIL ADAM A DALIBOR. 

Palindróm môže byť i slovo: radar, korok, krk, oko, kolok, bôb, zákaz, Anna. 

                                                                                                                                 J.H. 

 

NASTUPUJTE, LOĎ PRÁZDNINY PRÁVE ODCHÁDZA 
Milé deti, kolegyne, kolegovia, skrátka celá posádka, nastúpte na loď zvanú 

PRÁZDNINY. Zviesť sa môže každý.  

Deti, zabudnite na dva mesiace na školu, no nezabudnite čítať, písať, počítať, 

kresliť. Všetko sa vám cez prázdniny zíde – môžete nakresliť obrázok babke, 

napísať pohľadnicu pani učiteľke, spočítať počet zjedených zmrzlín 

v mesiacoch júl a august a tiež by bolo skvelé naučiť sa spievať najväčší 

tohoročný plážový hit. Prečítajte si poriadne, kam idete, aby ste nezablúdili, 

kedy začína koncert, program kina, aby ste nezmeškali váš obľúbený film. 

Namiesto telesnej výchovy sa hojne prechádzajte, bicyklujte, skáčte, 

plávajte. Skúste aj popolievať záhradu, odniesť mame nákup alebo vyvenčite 

psa. Povolené je aj chytanie bronzu (rozumej opaľovanie), no nezabudnite na 

ochranný faktor. Pozor si dávajte na malé chrobáčiky, pliagu z lesa a lúk 

zvanú kliešte, o nebezpečenstve ktorých ste boli informovaní. Pozorujte 

prírodu v lese, v parku, záhradách. Pestré farby leta si všimnite na pultoch 

v tržnici, na pláži a aj u zmrzlinárov. K prázdninám patrí aj leňošenie a 

spánok. V spánku vám želám krásne farebné, podľa možnosti 3D pozitívne 

filmy. Aby ste sa ráno zobúdzali usmiati do nového prázdninového dňa. 

V prípade nepriaznivého počasia utužujte kolektív návštevou kamarátov, 

hraním spoločenských hier alebo si niečo dobré upečte.  

Kolegyniam a kolegom želám slnečno nielen v počasí, ale i na duši, aby si cez 

prázdniny dobre oddýchli. Tak šťastnú prázdninovú plavbu! 

P.S. Stretneme sa v septembri. 
                                                                                                                              Hodulová J. 

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

Grafická úprava, fotografie, texty – redaktorky časopisu. 

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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