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Úvod  
 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  

srdečne Vás vítame pri ďalšom čísle nášho  školského časopisu. Dozviete sa 
v ňom novinky zo života chodieb  a tried našej školy, čo sme všetko zažili 
v mesiaci október. Ponúkame Vám zaujímavý jesenný rozhovor s vybranými 
pani učiteľkami a pre zábavu – tajničku,  osemsmerovku, vtipy. A nezabúdajte, 
že veľmi radi uvítame vaše postrehy a dúfame, že sa nám bude naďalej dariť 
spríjemňovať Vám čas na našej škole.                                     Redakcia Špecka. 

 



Októbrový rozhovor   
1. Čo sa Vám páči na jeseni a čo najradšej v tomto období robíte? 
2. Akú masku by ste si zvolili na haloweensku party a prečo? 
3. Viete, že mesiac október bol venovaný úcte  k starším ľuďom a chceli  by sme vedieť Váš 
najkrajší zážitok s vašimi starými rodičmi alebo čo Vám utkvelo v pamäti v súvislosti s 
nimi..... 
....pani učiteľka Janka Harmamnová 
1. Jeseň je moja ♥ aj preto, že som sa v tomto krásnom ročnom 
období narodila. 22. októbra to bola moja 50-ta jeseň. JESEŇ 
hrá všetkými farbami, ktoré mám veľmi rada. Najradšej 
zbieram plody jesene - šípky, orechy, oberám hrušky, jablká. 
Vytváram dekorácie túto jeseň aj z hortenzií. V minulosti sme 
u starej mamy pestovali tekvice, z nich sme vyberali jadierka 
a piekli. 
2. Symbolom Haloweenu je pre mňa tekvica a jej premeny na 
rôzne pekné dekorácie a postavičky. Aj s deťmi v triede si 
vyzdobíme tekvicu a skrášlime si okolie ako každý rok. S 
prezliekaním do masiek na Haloween som sa nestotožnila. Ale 
keby som si musela vybrať, tak by to bola určite dobrá víla 
z popolušky, ktorá čarovnou paličkou premenila tekvicu na koč a pomohla popoluške odísť na 
bál. 
3. Moje detstvo je spojené s prázdninami u starej mamy v dedinke, 
ktorá je mojím súčasným domovom. S láskou spomínam na každé 
prázdniny u starkej Julky. Bola veľmi obetavá, trpezlivá. Ja som bola 
najstaršia vnučka, takže s prácou som jej pomáhala. Pamätám sa, že 
som pásla husi na strnisku, mrvila som kukuricu, čistila orechy, lúpala 
mak, chodila na žihľavu pre kačky. S bratom sme jej chodili 
nakupovať do pojazdnej predajne. Za odmenu nám starká uvarila 
najlepšie buchty na pare posypané orechmi a makové perky. Mňam, 
ale nám chutili. Zážitky z detstva sú tie najvzácnejšie 
a nezabudnuteľné. Som vďačná, že som mala takú úžasnú starkú. 
Všetkým, ktorí majú starých rodičov prajem, aby im boli nápomocní, 
láskaví, trpezliví. Naša pomoc a porozumenie je pre nich balzamom 
na dušu. Krásnu farebnú jeseň všetkým. 
....pani učiteľka Ivanka Sebelédyová  
1. Jeseň patrí medzi moje obľúbené ročné obdobia, mám 
rada peknú slnečnú jeseň, kedy sa príroda hrá s farbami 
stromov a jesenné slnko nám spríjemňujú dni po práci. 
Milujem prechádzky v lese a najradšej na jeseň chodíme 
s partnerom zbierať hríby a poľovať.  Vôňa hríbov, les 
a ticho je podľa mňa najlepšia terapia na relax a oddych od 
každodenných starostí. Na jeseň vždy  rada vytváram rôzne 
jesenné dekorácie. S jeseňou mám od detstva spojené 
púšťanie šarkanov, vyrezávanie tekvíc a všetky tieto 
aktivity veľmi radi robíme s našou krstnou dcérou 
Jasmínkou, pokiaľ je na Slovensku   
2. Mám rada kreativitu, preto sa každý rok snažím mať na 
Haloween v našej špeciálnej materskej škole úplne inú 
masku. Medzi moje najobľúbenejšie masky patria určite 



ježibaby, rozprávkové postavičky a nemám rada veľmi strašidelné masky. 
3. Na mojich starých rodičov mám najkrajšie zážitky od detstva a všetky zážitky, výlety 
a spomienky sú pre mňa tie najkrajšie. Zažili sme so sestrou naozaj asi tých najlepších starých 
rodičov akých sme mohli  Žiaľ starký nás opustil skoro, ale bol to ten najlepší starký akého 
sme mohli mať. Myslím si, že úctu k starším ľudom by sme mali prejavovať stále, nie len 
počas mesiaca október.  
....pani učiteľka Danka Karlíková  
1. Aj keď jeseň nie je moje najobľúbenejšie 
ročné obdobie, keďže som vyslovene „letný 
typ“, snažím sa nájsť v každom období roka 
niečo pozitívne, čo poteší moju dušu. Na jeseni 
sa mi páčia krásne farebné zmeny v prírode, 
ktoré sú typické pre naše zemepisné pásmo. 
Moja obľúbená lokalita v tomto období je 
okolie Novej Bane smerom na Zvolen, kde sa 
rovinatý kraj začína meniť a okolité vrchy plné 
listnatých lesov poskytujú nádherné výhľady 
hýriace všetkými farbami. Keď pôjdete tou istou 
cestou o týždeň, či dva – farebnosť bude 
zakaždým iná. Na jeseni mám najradšej počasie 
babieho leta - teplé slnečné dni, jemný južný vánok, poletujúce pavučinky v povetrí... Radosť 
mám aj z mojej záhrady, v ktorej veľmi rada pracujem počas celého roka a v jeseni si užívam 
plody svojej práce. A keď je už všetko porobené a zazimované, v duchu už plánujem a teším 
sa, čo a kde vysadím na budúci rok. Mám rada jesenné vychádzky do prírody, zber šípok, či 
bicyklové túry a keď si k tomu pribalím moju obľúbenú jesennú pochúťku - pečenú tekvicu, 
tak to nemá chybu! 
2. Keďže halloweenska party by mala byť poriadne strašidelná, tak možno „hrôzostrašnú“  
bosorku s dobrým srdcom. 
3. V súvislosti s mojimi starými rodičmi sa mi vybaví šťastné a bezstarostné detstvo 
a nekonečná láska, ktorú nám dávali. Láska, ktorá nepotrebovala veľké slová ani drahé 
darčeky, ale prejavovala sa v množstve maličkostí každodenného života. Naša babička bola 
úžasne pracovitá, nikdy nebola unavená, nemyslela na seba a vždy tu bola pre nás – 
s najlepším jedlom na svete a otvorenou náručou. 
....pani učiteľka Sylvia Jančová   
1. Mám rada farby a pestrosť farieb, mám rada 
pestrofarebných  ľudí   ako sa hovorí do voza aj do koča 
a taká je aj jeseň - krásne  farebne zladená plná jesenných 
farebných tónov, ktoré pozitívne vplývajú na moju myseľ. 
Okrem množstva jesenných  prác (zberu  úrody, hrabania 
lístia, zavárania, ...),  rada nakladám  sudovú kapustu na 
Vianoce. 
 2.  Haloweenskej masky  by sa údajne  mali všetci báť – asi  
kukuričné dieťa, ide z nej strach a tej by som sa bála aj ja 
keby som ju stretla. 
3. Pamätám si skutočné príbehy z čias 2. svetovej vojny, 
ktoré mi  rozprávala stará mama, obdivovala som  starkého, 
ktorý  perfektne hral na harmonike a druhá starká, ktorá 
robila najlepšie perky na svete.    
 

 



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci  október....  
Deň úsmevu 
Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril 
„smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na 
dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý 
robí naše dni krajšími. Aj my sme si pripomenuli tento deň 
a snažili sme sa ho prežiť s úsmevom na tvári. Zabavili sme sa pri 
riešení tajničky, čítaní vtipov a spoločne sme si vytvorili aj plagát 
a „smajlíky“  - náhrdelníky.  

 

12. október - Deň starých rodičov 
V tento deň sme sa s deťmi z III.AU zahrali na starých rodičov. Pripomenuli sme 
si práce, ktoré sú súčasťou ich života. Na výtvarnej výchove sme si nakreslili 
babku a dedka. Na pracovnom vyučovaní sme upiekli pečený čaj z ovocia - 
hrušky sme nakrájali, pridali sme černice a iné drobné ovocie. Je to vitamínová 
bomba pre zdravie našich najbližších. Určite bude našim babkám a dedkom 
chutiť.                                                                                   Mgr. Jana Harmanová 

  

     
Soľná jaskyňa so škôlkou 
Dňa 14.10. 2022 deti špeciálnej materskej školy prvýkrát navštívili Soľnú jaskyňu v 
Leviciach. Okrem toho, že jaskyňa dobre vplýva na dýchacie alebo kožné choroby, alergie a 
posilňuje imunitu, deti sa so soľou mali možnosť aj pohrať ako s pieskom v pieskovisku. 
Samozrejme niektorí neodolali a museli aj ochutnať. Pri relaxačnej hudbe si deti príjemne 
oddýchli.  



       
Október - mesiac úcty k starším 
Mesiac október je venovaný úcte k starším a 12. 
október je deň starých rodičov. V rámci rozvíjania 
čitateľskej gramotnosti si žiaci našej školy 
interaktívnymi úlohami zameranými na rozvíjanie 

zrakového vnímania, 
sluchového vnímania, 

grafomotoriky, 
reprodukovaným 

čítaním, čítaním 
s porozumením, 

básničkami, príbehmi 
pripomenuli a upevnili 
skutočnosť, že 
pomáhať starším 
musíme nielen tento 
mesiac, ale celý rok. Nakoniec žiaci zhotovili medailu pre babku 
a dedka. 

Mgr. A. Michalová – koordinátor čitateľskej gramotnosti 
 Október mesiac úcty k starším v VI.A a IX.B  

V mesiaci október, ktorý je symbolom jesene prírody i jesene života,  sme nemohli zabudnúť  
uctiť si starých rodičov a všetkých starších ľudí v našom okolí. 
Žiaci sa počas celého mesiaca októbra v rámci výchovnovzdelávacieho procesu venovali 
rôznym aktivitám, vďaka ktorým si pripomenuli sviatok našich drahých starých rodičov i 
vekom starších osôb. Za lásku, nehu, nekonečnú trpezlivosť, čas i záujem, ktorými ich denne 
zahŕňajú, sa im odmenili výrobou rozmanitých pozdravov a obrázkov, ktoré im venovali. 

 
 
 
 



Október - mesiac úcty k starším v škôlke 

 Kytička pre dedka a babičku  (Eva Hurdová) 
Chcem prichystať kytičku 
pre dedka a babičku.  
Lenivý ja veru nie som, 
kvietky nájdem tam, pod lesom. 
Aj na lúke je ich dosť, 
budú starkým pre radosť. 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sme si s detičkami v materskej škole pripomenuli 
starých rodičov. Rozprávali sme si zážitky, ktoré spoločne prežili. Vytvorili sme aj babičku z 
jesenného lístia a aj iné výtvarné práce, ktoré deti podarovali svojim babičkám a deduškom. 

     
Mesiac úcty k starším v I. VP 
Október je už tradične spájaný s jeseňou života – obdobím zrelosti, 
múdrosti a životných skúseností. Každoročne si v tomto mesiaci ešte viac 
ako inokedy pripomíname našich seniorov – rodičov, starých rodičov 
a starších spoluobčanov. 
Aj v našej I. VP sme sa v októbri veľa rozprávali o našich starkých – 
babičkách a deduškoch. Deti hovorili o svojich rodinách a zážitkoch so 
svojimi starými rodičmi. V rannom kruhu sme im vysvetľovali pojmy 
úcta, pozornosť a pomoc starším ľuďom. Na hodine výtvarnej výchovy 
a v školskom klube vytvorili krásne srdiečka pre svojich starkých.  
A nezabudli ani na seniorov, ktorí žijú v domove sociálnych služieb Fénix 
v Leviciach. Začiatkom novembra ich navštívia s divadelno - tanečnou a hudobnou skupinou 
Theatro Hora, potešia ich krásnym vystúpením a venujú im vlastnoručne vyrobené srdiečka. 

Ing. Danica Karlíková a žiaci z I. VP 

  



Zdravá výživa hravou formou   

Každý z nás vie, čo je to zdravá výživa. Tak ako to vieme my, 
tak sa snažíme viesť k tomu naše deti. 
Rovnako tak sa dialo počas týždňa aj 
v triede VII.VP. Okrem toho, že každý 
deň dostali deti k chutnej desiate aj 
ovocie tak pri každej príležitosti, ktorá 
sa naskytla si zopakovali, čo k tej 
zdravej výžive patrí a čo tam naopak 

nepatrí. Deti to zvládli skvelo a vždy vedeli, čo do tejto skupinky 
patrí. V rámci výtvarnej výchovy si ako tému na 
tvorenie zvolili práve zdravú výživu a diela 
nazvali Všade samé ovocie.  Na záver týždňa si 
pre nich pani učiteľka pripravila hravou formou 
spoznávanie chutí so zaviazanými očami – 
samozrejme išlo iba o poznávanie toho zdravého 
. Deti mali počas aktivity zaviazané oči a pani 
učiteľka im každému vkladala do úst kúsky ovocia 
a zeleniny a úlohou detí bolo rozoznať 
a pomenovať o akú zeleninu alebo ovocie ide. Na 
tanieri boli pre ich chuťové poháriky pripravené rôzne druhy ako 

napríklad hruška, jablko, kivi, banán, ale aj kokos, ananás či granátové jablko. Zo zeleniny 
tam mali na ochutnanie pripravenú mrkvu, cibuľu, cesnak alebo avokádo aj cviklu. Boli 
kúsky, ktoré sa im nepodarilo rozoznať a pomenovať, ale tiež sa našli aj kúsky, ktoré im 
nechutili. Aktivita sa deťom veľmi páčila a ovocie a zeleninu, ktoré zostali všetci spolu 
dopapali.                                                                               Majka a Dia                                                      
Týždeň zdravej výživy v špeciálnej materskej škole  

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. 
Práve preto sme sa v týždni od 17.10. do 21.10. zamerali na podporu zvýšenia 
konzumácie ovocia a zeleniny. S deťmi sme sa rozprávali o vitamínoch, kreslili 
si obľúbené ovocie, vypĺňali pracovné listy. So záujmom sledovali video na 
poznávanie druhov ovocia a zeleniny. Bol to poučný a úspešný týždeň plný 
vitamínov. 

    

            



Svetový deň zdravej výživy - príprava čerstvej jablkovej šťavy a 
sušenie jabĺk v PrŠ 
Ani Prš-kári nezaháľali a pracovali ako včeličky. Z jabĺčok si urobili jablkovú šťavu, ktorá im 
veľmi chutila a ešte si aj jabĺčka vysušili, aby mali čo chrumkať na Vianoce😊 

  
Prednáška o zdravej výžive RÚVZ výchova ku zdraviu 

Vybraní žiaci sa zúčastnili prednášky, ktorú nám 
urobili milé pracovníčky z RÚVZ Levice 
a dozvedeli sme sa množstvo 
zaujímavých informácií 
o zdraví a ako si ho môžeme 
chrániť, ale zároveň aj mu 
škodiť.  

 
 
   

Týždeň zdravej výživy v V.AU 
V dňoch 17. – 21.10.2022 bol život v našej V. AU počas 
vyučovania obohatený o rôzne zaujímavosti a aktivity, 
ktoré žiakov voviedli do tajov zdravej výživy a naladili 
na „strunu zdravého životného štýlu“. Počas  
týždňa nosili do školy zdravé desiaty. Viedli sme 
rozhovory o rôznych  druhoch ovocia a zeleniny. Žiaci 
zistili, že cukor neprospieva  zúbkom a čo sa s tým dá 
robiť. Získané vedomosti si overili v kvíze, skladali 
puzzle s tematikou ovocia a zeleniny, hrali čuchové 
pexeso, vyrábali sme si záložky, hádali hádanky. Vyrobili sme si veľkú maketu, ktorú sme 
rozdelili na polovicu a triedili zdravé a nezdravé potraviny.  

    



Otvorenie inkluzívneho ihriska Rodinka 
 V Leviciach sa 18. 10. 2022 slávnostne otvorilo nové detské ihrisko Rodinka. Toto ihrisko je 
netradičné tým, že je určené pre všetky deti. Vďaka špeciálnym bezbariérovým prvkom je 
vhodné aj pre deti s telesným postihnutím. Z našej škôlky si boli nové ihrisko vyskúšať 
Samko a Tamarka s pani učiteľkou Ingridkou. 

 
Zvuky cez Ruky 
Dňa 19.10. 2022 nás na školskom internáte potešili svojou návštevou žiaci zo ZUŠ Pála 
Kadosu Levice a to konkrétne kapela Marching Band pod vedením pána učiteľa Juraja 
Gergelyho. Žiaci naším deťom predviedli nezabudnuteľný program plný energie a radosti 
z hudby. Počas tohto popoludnia si naše deti mohli vyskúšať všetky bicie nástroje, ktoré žiaci 
ZUŠ použili pri koncerte a veľmi ich to bavilo. Bubnovali jedna radosť. Žiadna návšteva sa 
nezaobíde bez patričného pohostenia, a tak sme si  pripravili pre našich hostí malé 
prekvapenie v podobe pohostenia, darčekov na pamiatku, zaspievali sme si spolu a previedli 
ich internátom, aby vedeli ako naše deti bývajú. Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi 
priateľskej a veselej atmosfére. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.  

Deti zo školského internátu. 

     
Deň jabĺk v IX.VP 
Dňa 21.10. 2022 bol deň jabĺk a preto sme sa rozhodli  urobiť za pomoci jabĺčok obrázok. 
Pojali sme to trochu farebne a štýlovo. Tak sa pozrite na pár fotiek z našej práce. Do práce sa 
zapojila Karolínka, Saskia, Aďko a pomohli i naše maličkosti asistentka Markéta a pani 
učiteľka Mirka. 

    



   
             

Návšteva škôlkarov vo  Viváriu Levex 

     
Jeseň pani bohatá ... 
Jeseň zavítala nielen do prírody, ale aj do našej V. AU triedy. Ponúkla nám bohatý 
pestrofarebný jesenný materiál. Plody jesene svojou podmanivou krásou prebudili našu 
fantáziu a tvorivosť. Z gaštanov sme vytvorili zvieratká a postavičky, odtláčali sme farebné 
listy a vytvorili sme krásnu Jesennú vílu.  K príležitosti dňa starých rodičov sme si vyrobili 
krásne obrázky starej mamy a otca.  
K jeseni patrí aj hrabanie a zametanie lístia. Na hodinách pracovného vyučovania sme 
spoločne pohrabali, pozametali a upratali náš dvor na Požiarnickej.  

  
Farebná jeseň :,, Október, mesiac úcty k starším“ 
Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí 
v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho 
života, mala by byť spontánna a nenásilná.  

Aďko  Saskia Karolínka



Úcta k naším otcom a k naším 
mamám, k naším prarodičom. Prejavujme 
im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo 
dať. Človek sa učí celý život a najlepším 
učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, 
či starí rodičia. 
V mesiaci október sme tejto téme venovali 
pozornosť aj u nás v ZŠ s MŠ pri Zz 
v Leviciach a rozvíjali kreativitu 
hospitalizovaných detí prostredníctvom 
rôznych výtvarných techník. 
Lesná škola a škôlkari 
Začiatkom októbra deti špeciálnej materskej školy navštívili 
unikátnu exkurzívno - poznávaciu prevádzku Lesnú školu v 
Leviciach. Jej cieľom je vytvárať vzťah detí k prírode, najmä 
prostredníctvom zmyslov. Na deti čakalo množstvo netradičných 
aktivít. 
V diorámovej miestnosti spoznávali zver a jej životné prostredie, v 
tvorivej dielni využili prácu s prírodnými materiálmi. Učili sa 
spoznávať stopy zvierat v piesku, hrali zvieracie pexeso, stavali les 

zo skladačiek. Deťom aj pani učiteľkám sa 
exkurzia veľmi páčila, preto navštívime Lesnú 
školu aj v budúcnosti. 

 

 

Záložka do knihy spája školy 

Aj naši škôlkári sa v októbri zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy.“ Deti 
vyrobili krásne záložky, ktoré však neboli posunuté do iných škôl, ale s radosťou a z lásky ich 
darovali svojim rodičom 

   
 
 
 
 



S deťmi na krytej plavárni  
V októbri sme s deťmi z I. VP navštívili krytú plaváreň v našom 
meste. Po prvýkrát v tomto školskom roku, v novej zostave 
a plní očakávania, čo nás čaká. Aby nám bolo veselšie, prizvali 
sme aj našich starších kamarátov z V. VP. 
Ráno sme športovo naladení, s plavkami a osuškami 
v ruksakoch vyštartovali zo školy – smer mestská krytá 
plaváreň. Rezkou chôdzou a známymi skratkami sme tam boli 
raz – dva. Deti sa pri každej budove pýtali, či sme už tam – také boli nedočkavé.  Na plavárni 
nás privítala usmievavá pani pokladníčka, ktorá bola veľmi milá a ústretová. Potom rýchlo do 
plaviek, nasledovalo sprchovanie a už nás čakal výukový bazén s príjemne teplou vodou. 
Deti pred vstupom do vody absolvovali rozcvičku s pani učiteľkou Táňou a pomaly vchádzali 
do bazéna. Niektoré deti boli smelšie a skúsenejšie,  niektoré sa potrebovali s vodičkou 
najskôr zoznámiť. No nakoniec si to všetci užívali a pohyb vo vode im spôsoboval radosť. 
Hodina plná pohybových hier ubehla veľmi rýchlo a ani sa nám nechcelo odísť. Po prezlečení 
a osušení sme sa v priestoroch plavárne aj nadesiatovali a jedlo nám po aktívnom pohybe vo 
vode chutilo mimoriadne dobre. 
Cesta naspäť do školy bola veselá a deti preberali svoje „vodné“ zážitky. Prialo nám aj 
počasie a užívali sme si hrejivé lúče neskorého babieho leta. Krytú plaváreň plánujeme 
s deťmi navštevovať pravidelne a využívať tak všetky benefity, ktoré prináša pohyb vo vode 
pre zdravie detí.                                                                Ing. Danica Karlíková a žiaci z I. VP 

  
Súťaž so šípkami 
Dňa 25.10.2022 sme sa my deti so školského internátu zúčastnili súťaže v hádzaní šípkami. 
Vďaka manželom Markievičovím sme si túto súťaž mohli zahrať na profesionálnej úrovni 
v ich kaviarni Šípkareň úplne zadarmo. Zažili sme v skutku veselé a poučné popoludnie. 
Zasúťažili sme si aj s našimi pani vychovávateľkami pre ktoré to bol tiež nezabudnuteľný 
zážitok. A aby toho nebolo málo, vyskúšali sme ešte niečo nové a to „Chrumkavé Larvičky“ – 
usušené a solené múčne červy ...Chutili ako čipsy. Posielame Vám aj zopár fotiek, aby ste 
sa mohli preniesť do tej skvelej atmosféry, ktorú sme zažili. Deti zo školského internátu. 

   



Sladké pracovné vyučovanie 

„Veľkáči“ z V.AU sa rozhodli, že potešia 
svojich malých spolužiakov z I. a III. AU. Na 
hodine pracovného vyučovania im uvarili 
spolu s pani učiteľkou a asistentkou chutný 
a sladký puding. Nepotrebovali ani ich 
pomoc, všetko zvládli úplne sami.  Žiaci mali 
veľkú radosť, všetci sa sladkému prekvapeniu 
potešili.   

   
 

 

Výroba šarkanov v I. VP 
Jeseň a šarkany – to patrí neodmysliteľne k sebe. Verní tejto tradícii zostali aj deti z I. VP. 
Svedomito sa pripravovali na celoškolskú šarkaniádu a na hodine 
výtvarnej výchovy vyrobili krásnych lietajúcich drakov. Použili 
pri tom rôzne výtvarné techniky, precvičili si jemnú motoriku 
a popustili uzdu svojej fantázii.  
Vynaložené úsilie sa vyplatilo, šarkany sa vydarili a nedali sa veru 
zahanbiť ani v silnej konkurencii ostatných krásavcov, ktorí si dali 
„stretko“ na športovej ploche našej školy.Aj keď niektorí mali 
menšie „letové“ problémy, spôsobené objektívnymi príčinami – 
ťažká hmotnosť a bezvetrie, vynahradili to svojou pestrosťou a nápaditosťou. Hlavne, že bolo 
veselo!                                                                                Ing. Danica Karlíková a žiaci z I. VP 

  



Recitačná  súťaž 
Po dvojročnej pauze sa  25. októbra 
2022 konalo krajské kolo recitačnej 
súťaže „ GaňovaTarnava“ v  Novej 
Vsi nad Žitavou. Z našej školy sa 
súťaže zúčastnilo 5 žiakov, víťazov 
školského kola. Zastúpili sme 
všetky kategórie. Boli sme 
najpočetnejšou výpravou na súťaži. 
Zároveň veľmi silnou 
konkurenciou pre všetkých 
zúčastnených. Súťaž bola výborne 
organizačne zvládnutá, okrem 
samotného prednesu nám  Odborné 
učilište internátne Nová Ves nad Žitavou umožnilo prehliadku školy, dielní a učební. 
Pohostili nás vynikajúcim obedom a pre víťazov pripravili bohaté a zaujímavé ceny. 
Naši žiaci, podľa očakávania, obsadili najvyššie priečky.  
1.Kategória poézia 1.miesto Eduard Stojka 
2. Kategória poézia 2. miesto Dávid Lisý 
2. Kategória próza 2. Miesto Samuel Matuška 
3. kategória poézia 2. miesto Dominik Takács 
3. kategória próza 1. miesto Zsófia Szanyová 
Edko Stojka a Zsofka Szanyová postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 
22.11.2022 v Spišskej Novej Vsi. 
Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce 
X.VP 
V rámci zdravotného telocviku v mesiaci október som zo Saskiou  a Karolínkou cvičila na fit 
lopte. Baby byli usmievavé, spokojné, šťastné a dobre 
zrelaxované. Sama som si to s dievčatami  užila 
a osobne ma teší, že si to vieme poradie užiť a zabaviť 

sa.  
 

 
 

 

DEŇ JABLK 

 
Navštívili sme Lesnú školu v Leviciach 
Posledný deň pred odchodom na jesenné prázdniny si žiaci I. VP a V. VP spestrili návštevou 
Lesnej školy v Leviciach. Táto unikátna exkurzívno – poznávacia prevádzka bola zriadená 
štátnym podnikom Lesy SR ako prvá lesná škola na Slovensku. Jej cieľom je priniesť les 
medzi ľudí, vzdelávať deti i dospelých, prezentovať odbornú prácu lesníkov  a viesť širokú 
verejnosť k ochrane prírody. 
Po príchode sa nás ujali odborní sprievodcovia - lesní pedagógovia a prehliadku sme začali 
v tzv. diorámovej miestnosti, ktorá vzbudzuje u návštevníkov ilúziu reálneho prostredia. 
Nachádzajú sa tu dermoplastické preparáty zvierat s ich popisom. Exkurzia na báze názorných 



ukážok prvkov lesa je zameraná na zmyslové vnímanie. Deti spoznávali rôzne druhy zvierat 
žijúcich vo voľnej prírode, ich prirodzené životné prostredie a spôsob života. Hravou 
a pútavou formou sa dozvedeli, čo je les a čo sa v ňom ukrýva. Zaujímavé bolo spoznávať 
zver podľa charakteristických zvukov, stôp a pokrývky tela, ktorá sa u zvierat v priebehu roka 
mení. Deti si zahrali lesné pexeso a piškvorky, vyfarbovali maľovanky, kreslili zvieratá a 
otláčali pečiatky. Zaujal nás aj interiér lesnej školy, ktorý je z prírodných materiálov 
a poukazuje na všestranné a ekologické využitie dreva. 
Exkurzia v  lesnej škole sa vydarila a deti prežili zmysluplné popoludnie. Naučili sa množstvo 
nových, zaujímavých a užitočných vecí. Ak budeme mať príležitosť, určite sa do Lesnej školy 
v Leviciach ešte vrátime.                                                                          Ing. Danica Karlíková 

 
Obezita verzus zdravá strava 
Spolu so žiakmi VI.A a IX.B sme sa porozprávali o obezite,  jej faktoroch, rizikách a zároveň 
sme si hravou formou zopakovali, čo patrí medzi zdravú a nezdravú stravu. Súťaživosť žiakov 
sa nezaprela a  chlapci s dievčatami vytvorili svoj plagát – zdravá a nezdravá strava. Výtvory 
boli zaujímavé a odmenené zdravým jabĺčkom.  

 
Súťaž vo výrobe šarkanov 
Všetky triedy na našej škole sa zapojili do výroby šarkanov. Žiaci s pani učiteľkami pracovali 
na plné obrátky a bola to prehliadka ich tvorivosti a pracovitosti. Nakoniec nebolo možné 
vybrať ten, ktorý je najkrajší a boli odmenení všetci. Vyrobené šarkany zdobia našu školu.         

   



Predstavujeme Vám triedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukáš Plačko 
Som  žiakom 1. ročníka Praktickej školy. Mám 17 rokov. Pretože bývam ďaleko, 
dochádzam až z Močenku, v priebehu  týždňa som ubytovaní v Školskom internáte. 
Majú  ma   tam všetci radi – určite tušíte prečo. Rodina znamená pre  mňa veľmi 
veľa,  no najkrajší vzťah mám so svojim dedom Paľom.  S dedom som neustále 
prepojený, dá sa povedať, že ho nosím na rukách  vo forme hodiniek, ktoré od neho 
pravidelne dostávam k narodeninám a meninám. 
Lenka Klučiarová  
Som žiačkou 6.ročníka  a bývam vo Farnej  s bratom Romankom a s maminkou. 
Mám rada zajačiky  - sú dva. Ešte mám dve mačky a jedného psa. Doma rada 
pozerám do mobilu a televízor. Moje najobľúbenejšie  jedlo je mäsko s ryžou 
a špagety. Do školy chodím rada - nerada, rada – nerada . 
Jozef Vígh  
Bývam  v CDR Žitavce so svojou sestrou Vivien a Nelou. Mám ich veľmi rád. 
S Vivien  chodím aj do rovnakej školy. Navštevujeme aj rodičov. Do školy sa mi 
nechce vstávať a poviem pravdu – nechce sa mi chodiť vôbec. Rád pracujem vonku 
v záhrade, ťažké roboty.  Hrávam aj futbal a viem sa aj bicyklovať. Na internáte 
vyrábam rôzne výrobky a učím sa mať svoje veci na poriadku. Ľúbim rezeň, pizzu 
a sladkosti.  Často a  rád srandujem.  
Vivien  Vígová  
Mám 10 rokov a bývam v CDR Žitavce. Chodím do školy v Leviciach aj s mojim 
bratom Jožkom  a mám ešte aj malú sestru  Nelku. Vždy  sa teším,   keď ma rodičia 
zoberú domov. Som rada, keď môžem byť na počítači, rada bicyklujem, maľujem, 
pomáham tetám  v Domove a vychovávateľkám na Internáte. Rozprávam tromi 
jazykmi – slovenský, maďarsky, rómsky. 
Karolína Berecsová 
Kaja som ja vrtká, rada sa v kuchyni zvrtkám. Varím pečiem upratujem a aj sestru 
opatrujem. Keď treba  veľmi rada jej rozprávku prečítam, ale z matematiky veľa nenapočítam.  
Chodím do 6. ročníka a bývam v Hontianskych Trsťanoch. Viem a rada bicyklujem. 

Internát 
My sme jedna veľká banda,  
s nami je vždy veľká sranda. 
V skupine  II. je nás 5, 
vieme veru  aj na nervy liezť. 
Sme  my veľká rodina, 
vychoška  je nám ako mamina. 
 
Haló, my sme najstarší, 
dáme pozor aj na mladších. 
Najradšej máme, keď sme všetci spolu, 
Ten, kto to nepozná, 
 má veru má veru riadnu smolu. 
 
Internát je krásne miesto, 
prežívam  tu krásne detstvo. 
Naučíme sa tu veľa, 
ako si seba vážiť treba. 



Vtipy 
Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a prehovára ho, aby 
vyšiel von. Keď slon vyjde, mravec hovorí: Dobre, dobre, 
len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky. 

Mamička hovorí synčekovi: Jožinko, budúci rok už 
budeš druhák a už budeš môcť utierať prach. Tak to 
teda radšej prepadnem, skonštatuje Jožinko. 

Prváčik bol prvý deň v škole. Na druhé ráno ho mama 
budí: ,,Janko, vstávaj, musíš ísť do školy!“ ,,Čože?! Ešte raz?“ 

- Mamička, nesiem ti prekvapenie. - Aké? - Cukríky, preto lebo chleba nemali... 

- Predstav si mama, náš učiteľ ešte nikdy nevidel koňa! - Ako je to možné? - Ja 
som na výtvarnej nakreslil koňa a on nevedel, čo to je! 

‐ Tato do školy nejdem, tam straší. 

‐ V škole? A kto? 

‐ Matikárka a slovenčinárka s písomkou. 

- Tak čo, Bohuško? Chodíš už pol roka do školy, vieš aspoň abecedu? 
- Akoby nie, až do sto. 

 

Vypočítaj príklady 
a obrázok si vyfarbi 

podľa inštrukcií. 

 

Dokresli rebrík a obrázok si farby. 



Tajnička 
Svetový deň .......................(tajnička) sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako 
reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie 
pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa a celom svete. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
         
         
         
        

 
  

 

    

 
 

  

 

  
  

 
 

   
 

1. Opak slova škaredý 6. Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia 
ježe. Keď spadne jež na líčko, znesie hnedé 
vajíčko.                                                 (natšag) 

2. V poradí 10–ty mesiac v roku 7.

3. Ročné obdobie po jeseni 8. 10 – 2 = 
4. Čo používame, keď prší? 9. Sova – vybrané slovo 
5. V lete oblečený, v zime nahý.             

(morts) 

Osemsmerovka                    Dokresli list 

  



  
Tvorivé dielne na internáte a  v škole 

Vaša redakčná rada v zložení:  

Libuška Šarköziová  IX.B  
Lukrécia Parádiová  VI.A 
Žanetka Rafaelová IX.B 
Vivien Guštárová VI.A 
Natália Laktošová VI.A 
Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 
Korektor: Mgr. Adriana Pavlovičová             Výhercovia súťaže „ GaňovaTarnava“ 
                                                                                                                                                                                
ČASOPIS VYTLAČIL: 

 

 
 

     
Jesenné tvorenie V.AU 


