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Úvod 
 

 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  

ani sme sa nenazdali a máme tu posledný mesiac tohto školského roku a pár 

týždňov do jeho ukončenia. Prinášame Vám v ňom sumár našich zaujímavých 

akcií a činností, ktoré sme absolvovali v mesiaci máj. Prajeme príjemné 

čítanie 

Redakcia Špecko 

 

 

 



Rozhovor s Dianou Mrázovou 

1.kolo -zahrievacie otázky  

Výška: 165 cm 

Farba očí: modro- sivá 

Koníčky: čítanie kníh,  hudba,  vychádzky  

Obľúbená farba:  čierna a ružová  

2.kolo naj – otázky  

Najobľúbenejšia činnosť: čítanie kníh  

Najväčšia slabosť: pizza 

Najobľúbenejšia hudba:ktorá ma na prvé počutie zaujme  

Najobľúbenejší seriál: Bridgerton 

Najobľúbenejšia kniha: Bridgerton séria  

Najkrajší zážitok: narodenie synovca  

Najlepšia dovolenka: na takej som ešte nebola   

Najobľúbenejšie zviera: pes 

Najobľúbenejší kvet: červená ruža  

Najobľúbenejšie ročné obdobie: všetky, pretože každé 

ročné obdobie má svoje čaro  

3. kolo -osobné vyznania 

Čo vám prekáža na dospelých?  Najviac mi vadí arogancia a dvojtvárnosť. 

Čo vám prekáža na žiakoch? Nič. 

Na čo ste v živote hrdá? Na to, že som k ľuďom vždy 

úprimná.  

Máte  nejaké nesplnené sny? Cestovanie.  

Máte  nejaký cestovateľský sen? Thajsko.  

Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – 

leňošíte? Ja som skôr leňoch   

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste chceli žiť, 

ktorá by to bola? Asi Nový Zéland,  kvôli tej krásnej 

prírode.  

Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si obliekate?  Najradšej mám pohodlné oblečenie, 

ale keď je to potrebné viem byť aj za dámu   

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali? Iba zdravie a šťastie pre celú rodinu 

a blízkych. 

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? Súkromie je moc, čo ľudia nevedia to 

nemôžu zničiť.  

 

 



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci  máj.... 
Majáles 

                                  
Dňa 2. mája 2022 sme sa po dlhej dobe opäť stretli na pôde školy spolu s rodičmi. Dobrou 

príležitosťou bolo stavanie mája. Pre spolužiakov, učiteľov a rodičov sme pripravili pekný program, 

v rámci ktorého sme postavili máj. Samozrejmosťou bol folklórny tanec v podaní školského súboru  

Theatro Hora a bohaté občerstvenie, ktoré pripravili žiaci z PRŠ a z Požiarnickej ulice. Dievčatá 

stredoškoláčky –„Prškárky“ sa dôstojne postarali o to, aby sa aj tí  hanblivejší rodičia ponúkli 

pripravenými dobrotami. Hosťom podujatia bol pán Zenon Kuraś, mimochodom manžel našej pani 

asistentky Ivetky, ktorý nám predviedol hru na fujare a popritom aj zaspieval. Ďakujeme všetkým za 

podporu a účasť.  

 
Súťaž „Čítajme si spolu“ 

Naši žiaci sa zapojili do čitateľskej súťaže, v ktorej sa museli popasovať 

s vybranými knihami - museli ich prečítať a vypracovať pracovné listy. Do 

súťaže sa svojimi prácami celkovo zapojilo 73 žiakov z 20 škôl a 38 triednych 

kolektívov. A verte – neverte, úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci to zvládli 

bravúrne. Vypracované listy a projekty sme poslali na vyhodnotenie. A môžete 

nám pogratulovať, lebo sme vyhrali. Za jednotlivca v  II. kategórii vyhral 

Nikolas Takács 2. miesto a za kolektív vyhrali v I. kategórii – žiaci 2. 

a 3.ročníka autisti 3.miesto. Srdečne gratulujeme!!!! 

 

 



Svetový deň hygieny rúk 

Každý rok 5. mája si pripomíname svetový deň hygieny rúk. 

Tento deň býva sprevádzaný kampaňou Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom „Umývaj si 

ruky – zachrániš život“. Žiaci si pripomenuli jeho hlavný 

cieľ: poukázať na to, že správna hygiena rúk patrí 

medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie rôznych ochorení. 

 

Deň matiek PRŠ 

Na najkrajší sviatok v roku - 

 "Deň matiek"  sme sa v praktickej škole dlho 

pripravovali. Pre naše milované mamičky sme 

vlastnoručne dopestovali krásne cyklámenové 

pelargónie, zabalili sme ich do ozdobených 

darčekových tašiek a samozrejme sme vyrobili aj 

srdiečkové priania  s milým veršíkom. Veríme, že sme 

naše mamičky potešili. 

 

 

Výtvarný salón  

znevýhodnených detí 2022 

V máji sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže 

pod názvom „Celoslovenský výtvarný salón 

znevýhodnených detí 2022“. V tomto školskom 

roku sa konal už 22. ročník tejto súťaže, ktorá je 

určená pre deti a žiakov špeciálnych materských škôl, 

špeciálnych základných škôl, praktických škôl 

a školských zariadení. 

Téma tohtoročných výtvarných prác, ktorú určil 

organizátor súťaže bola: „V hlbinách mora“- téma 

tajomná, magická, poskytujúca priestor fantázii 

a tvorivosti. Žiaci našej školy sa v hojnom počte zapojili do súťaže. Pri 

práci použili rôzne kombinované výtvarné techniky a vytvárali plošné 

i priestorové práce. Výsledkom ich kreativity boli nápadité výtvarné 

dielka zachytávajúce pestrý, fascinujúci a doposiaľ neprebádaný život 

pod morskou hladinou. 

V pondelok 9. mája 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže. Nezávislá umelecká 

porota v zložení: Mgr. Tatiana Pivarčová, Mgr. Paulína Bugárová a Mgr. Kristína 

Nádašiová  sa veru poriadne potrápila, kým vybrala tri práce - to bol maximálny 

počet, ktorý  mohla každá škola zaslať do celoslovenského kola. Všetky zhotovené 

práce boli veľmi pekné a osobité. Porota po  dlhom premýšľaní a zvažovaní vybrala 

tri výtvarné práce, ktoré nás budú reprezentovať v celonárodnom kole: 

 Kolektív žiakov II. AU /V. Pračková, L. Radovčič, Š. Stojka, D. 

Vajda/, téma: „Traja v mori na úteku“ 

 Simona Ondíková, IV. AU, téma: „Nemo v lagúne“ 

 Vanesa Vyšňovská, IX. A, téma: „Morský koník“ 
Autorom postupujúcich výtvarných diel srdečne blahoželáme a držíme im 

palce v ďalšej časti súťaže. A všetkým zúčastneným žiakom a ich 

pedagógom ďakujeme za aktivitu, nadšenie a tvorivosť, ktorú vložili do 

svojich prác.                                Ing. Danica Karlíková                



Deň mlieka v  I. VP 

Tretí májový utorok si už tradične pripomíname Svetový deň mlieka. Cieľom tohto 

dňa je upriamiť pozornosť na zdraviu prospešné mlieko a mliečne výrobky, zvýšiť ich 

konzumáciu a tiež podporovať slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka. 

Aj v našej I. VP sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami. Deti si pozreli 

veselé videá z farmy, kde chovajú zvieratá, ktoré nám poskytujú mlieko a spoznávali 

charakteristické znaky a zvuky týchto zvierat. Počúvali tematické pesničky, vyfarbili si 

maľovanky kravičky, ovečky,  kozičky a najznámejších mliečnych výrobkov. 

A čo je najdôležitejšie - deťom v I. VP mliečne dobroty chutia a rodičia im ich 

pravidelne zabalia ako zdravú desiatu.               Ing. Danica Karlíková, Martina 

Kubenová a žiaci z I. VP      

 
Príprava na netradičný levický jarmok 

Žiaci praktickej školy prispeli svojimi výrobkami k 

reprezentácii našej školy na netradičnom levickom jarmoku. 

Keďže sme budúci záhradníci, nedali sme sa zahanbiť a 

pripravili sme miniatúrne záhradky. Zhotovili sme ich z malých 

drevených debničiek, ktoré sme pomaľovali, naplnili zemou a 

vysadili sme do nich skalnicu strechovú. Aby boli záhradky 

veselšie, ozdobili sme ich pomaľovanými slimačími ulitami a 

lienkami namaľovanými na kamienkoch. Čo poviete, vydarili 

sa ? 

 
Návšteva Lesnej školy 

Žiaci s autizmom zo 4. oddelenia ŠKD navštívili Lesnú školu v Leviciach. Priniesli si pekné zážitky a 

podporili svoj vzťah k prírode.  Informácie o prírode vnímali  prostredníctvom všetkých zmyslov. 

Vôňa dreva a lesa nás očarila už pri vstupe do objektu. Vizuálne sme pozorovali veľmi autentické 

prvky lesa, hmatom sme cítili štruktúru kožušín zvierat a sluchom sme rozlišovali rôzne zvuky.  

Veľmi milá teta sprievodkyňa nám priblížila život včielok. Deti mohli ochutnať produkty z medu a 

mali možnosť vyskúšať si aj odev včelára. Veľmi sa tešíme na ďalšiu návštevu. 



 
Bájky ožívajú 

Žiaci si zábavnými aktivitami pripomenuli čo je bájka, jej znaky a  známych 

tvorcov bájok.  Rozprávali sme aj o našich vlastnostiach a priraďovali ľudské 

vlastnosti k zvieratkám, napr. silný ako lev, múdra ako sova....Vybrané bájky 

sme si prečítali a úlohou žiakov bolo odpovedať na otázky súvisiace 

s textom, skladať obrázky a vedieť priradiť autora k správnemu obrázku. 

Niektorí si bájky, ktoré ich zaujali aj namaľovali. Pracovali ako včeličky 

a preto im patrí veľká pochvala. 

 
Vyučovanie v I.VP triede  

Aj v I.VP triede sú šikovné deti. Radi by sme Vám všetkým 

predstavili náš vyučovací proces. Do 

našej triedy chodia 4 žiaci - Viki, Tomi, 

Edko a Oli. Každé ráno deti s úsmevom 

očakávam ja aj pani asistentka. Vo 

všetkom deťom rady a ochotne 

pomôžeme. Začíname ranným kruhom, 

kde je nám hneď veselo  ... S deťmi si 

zaspievame pesničky, ktorých texty sa 

snažíme pantomimicky napodobniť. Veľa 

pri tom tlieskame, rytmizujeme 

a smejeme sa.  Našim cieľom je hneď od ráno vzbudiť dobrú atmosféru 

a nastaviť sa pozitívne na vzdelávacie úlohy a spoluprácu počas dňa. Neskôr 

sa presunieme ku krabicovým a šanónovým úlohám, v ktorých sa tiež našim 

„šikovníčkom“ čoraz viac darí. Na matematike 

počítame, priraďujeme, triedime, na vecnom učení sa 

dozvedáme základné poznatky zo sveta okolo nás. 

V predmete rozvíjanie grafomotorických zručností zas 

precvičujeme detské rúčky, aby časom dokázali 

vykonávať všetky činnosti, ktoré potrebujú. Aby raz 

dokázali byť samostatnejší a prípadne aj zvládli úkon 

písania. V predmete rozvoj komunikačných zručností 

sa učíme počúvať, porozumieť slovám a učíme sa 



vyjadrovať naše potreby. Pracujeme za pomoci aplikácií v i-pedoch, využívame tiež kartičky 

a posunky, ak sa ešte nedokážeme vyjadriť aj slovne. Milujeme hudobnú výchovu, kde si často hráme 

na nástrojoch z Orffovho inštrumentária. Po ťažkých výkonoch a sústredeniach veľmi radi využívame 

relaxačnú miestnosť,  vodnú posteľ, hojdačky, pozorujeme svetelné efekty, 

počúvame zvuky prírody či relaxačnej inštrumentálnej hudby. Aj v škole sa 

priúčame a zdokonaľujeme v samostatnosti, aj v bežných činnostiach života, na čo 

nám slúžia predmety rozvoj sociálnych zručností aj pracovné vyučovanie. Sme 

predsa už „veľkáči“ a radi by sme všetko zvládli sami ... Na hodinách výtvarnej 

výchovy sa zapájame aj do aktivít školy ako napríklad jarné tvorivé dielne, Deň 

zeme, Deň matiek, no tvoríme aj iné pekné dielka. Vždy, keď sa dá a počasie nám 

to dovolí, sa vyberieme na prechádzku, aby sme boli čo najviac aj na vzduchu. Na 

zdravotnej telesnej výchove zdokonaľujeme svoj pohyb v priestore, využívame 

multisenzorickú miestnosť – v nej sa šmýkame, precvičujeme 

rovnováhu, stabilitu, lezieme, hráme sa s loptami. Učíme sa aj 

spolupráci a samozrejmosťou je aj priúčanie sa pravidlám 

a rešpektovaniu sa. V našej triede máme možnosť navštevovať aj 

soľnú jaskyňu, kde sa „hráme v soli“ alebo si len tak užívame 

relaxačnú atmosféru. Dni máme síce stereotypnejšie, ale zas nám poskytujú pocit 

istoty a bezpečia a vždy vieme, že sa už od rána máme na čo tešiť  . A nás 

dospelých zas teší každý detský pokrok, každý posun, ktorého sme svedkom.  

Odmenou nám je tiež radosť našich žiakov, ktorú spontánne a nefalšovane prejavia 

vždy, keď sa ráno v škole stretneme ♥. Akí dokážeme byť šikovní a ako sa nám 

darí, môžete vidieť aj na priložených fotografiách.                                                                                  

Mgr. Nádašiová – tr. učiteľka     

Deň matiek v nemocnici! 

Deň matiek je dňom vzdávania úcty matkám a materstvu. 

Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po 

celom svete. Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú 

májovú nedeľu.  Pri príležitosti tohto sviatku sme 

s hospitalizovanými deťmi v ZŠ s MŠ pri Zdravotníckom 

zariadení v Leviciach vytvorili darčeky pre mamičky. 

Svetový deň včiel 

20. máj sme si  pripomenuli 

rôznymi aktivitami. Dozvedeli 

sme sa aj veľa zaujímavostí o včelách.  Žiaci skonštatovali, že včeličky sú 

veľmi usilovné a ich práca je náročná, preto si ju ľudia musia viac vážiť a 

včeličky chrániť. 

Vedeli ste, že na tvorbu jedného kilogramu medu musia včely zozbierať 

nektár zo štyroch miliónov kvetov a preletieť vzdialenosť zodpovedajúcu 

štvornásobnému obletu okolo Zeme? Že včely prispievajú k opeleniu vyše 

170.000 rastlinných druhov? Že bzukot, ktorý počujete, keď sa k vám blíži 

včela, je pohyb jej krídiel - 11 400 kmitov za minútu (180 za sekundu)? Že 

včela v priebehu znášky za celý svoj život nazbiera približne deväť gramov 

medu a to je polovica čajovej lyžičky?                  Mgr. Michaela Číková                                                                                                     

        

 

 

 

 

 



Kalná -  pneumatiky 

Žiaci z Kalnej počas pracovného 

vyučovania pomohli s natieraním 

pneumatík za účelom dekorácie školy.  

 

 

Down Town 

 Už tretíkrát sme v spolupráci 

s Viváriom Levex v Leviciach 

zorganizovali veľmi pekné 

podujatie Down Town. Ako 

spoluorganizátori sme akciu 

otvorili tanečným vystúpením  

Čardáš dvoch sŕdc a pripravili 

sme pre našich žiakov a 

návštevníkov Dní mesta tvorivé 

dielne. Počas trvania dielní ste si 

mohli vypočuť aj hru na fujare 

nášho nového kamaráta pána 

Zenona Kuraśa, ktorý mal vo 

dvore vivária Levex aj fujarový dvor. Prehliadnuť ste nemohli krásne 

výtvarné práce našich žiakov, ktoré zdobili panely nainštalované pred 

viváriom Levex. Podľa slov organizátorov, návštevníkov podujatia sa akcia 

vydarila a všetci sme sa dobre zabavili. 

   

 



Deň mlieka s autistami  

Potrebu oslavovať mlieko a neustále 

zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové 

vlastnosti a význam pre človeka sme si 

pripomenuli aj my s našimi žiakmi v IV. AU. 

Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa 

niesol v jej znamení. Žiaci si obliekli biele tričká, 

dozvedeli sa zaujímavé informácie o kravách, 

výrobe mlieka, mliečnych výrobkoch 

a o skladovaní, predaji 

a význame mlieka vo výžive. 

Prostredníctvom pracovného 

listu sme si upevnili naše 

vedomosti o mlieku a vyfarbili si kravičku. V obchodných letákoch sme hľadali 

mliečne výrobky a nalepili ich na výkres. V rámci desiaty sme si pochutnali na 

mliečnych výrobkoch, ktoré žiaci priniesli z domu,  navzájom sa poponúkali a tak 

sme zároveň mali aj malú ochutnávku.                                                

    Mgr. Michaela Číková, Erika Sumegová 

Čriepky 

Matica slovenská a MsKS Levice zorganizovali dňa 17.5.2022 prehliadku detských 

folklórnych súborov Čriepky. Náš školský súbor Theatro Hora sa prehliadky po 

dvojročnej nútenej pauze zúčastnil opäť. Tentoraz sme vystúpili na detské pesničky s pásmom Anička 

dušička. Vystúpenie oživil pán Zenon Kuraś, manžel našej Ivetky Kuraśovej, hrou na fujare. Podľa 

slov riaditeľa Matice slovenskej   Mgr. Miroslava Považana, sme zase raz milo prekvapili. Naše 

folklórne pásmo vyvrcholilo skladbou Čardáš dvoch sŕdc od Karola Duchoňa. Roztlieskali sme celú 

sálu v Juniore.  

  
Športový kolotoč v C variante 

Na našej škole má táto akcia už stále miesto a my sme sa snažili do nej zapájať aspoň snahou splniť 

súťažné úlohy. Ostatné dva roky sa konala iba po triedach a tak sme si to vo štvrtok, 26. mája naozaj 

užili. Bol to akýsi návrat k tradícii a že to bol návrat zmysluplný, dokazuje spokojnosť a radosť zo 

zážitkov, pozitívnych dojmov a z medailí na hrudi. Opäť sa potvrdilo, že na stupnici vďačnosti je 

spätná väzba od zdravotne znevýhodnených detí na najvyšších priečkach a že každý, kto zažije pocity 

spolupatričnosti s ich ľudským i športovým snažením, bude sa aj naďalej vracať k myšlienke urobiť 

niečo pre ich radosť, spokojnosť a plnohodnotný život. 



 

Športový kolotoč na Požiarnickej 

26.5.2022 bol dňom športu a aktívneho pohybu na našej škole. Pre našich 

žiakov sme si pripravili športové dopoludnie. Počasie nám prialo, disciplíny 

a odmeny sme mali pripravené! Po úvodnej rozcvičke a tanci sme sa pustili 

do súťaženia. Všetci žiaci sa postupne vystriedali v pohybových disciplínach. 

Čakali ich stanovištia: hod penovej lopty na kôš, párovanie ponožiek, 

preliezanie cez tunel, jazda na kolobežke a  prenášanie loptičky na tenisovej 

rakete cez prekážkovú dráhu, chôdza po lane, skákanie vo vreci. Na záver 

žiaci hľadali ukryté obaly z vajíčok na dvore. Všetci žiaci dostali sladkú 

odmenu a medailu, nikto nebol porazený.  

Toto športové dopoludnie sa nám veľmi vydarilo, žiaci boli spokojní, 

športový kolotoč sa im veľmi páčil. Športové podujatia sú cestou, ako viesť žiakov k zdravému 

životnému štýlu, podporujú utuženie sociálnych vzťahov a spoluprácu medzi žiakmi, motivujú ich 

k pravidelnejšiemu vykonávaniu pohybových aktivít a v neposlednom rade umožňujú žiakom prežívať 

radosť zo športu.                                                      Mgr. Číková, Mgr. Harmanová 

 
Tvorivé dielne na školskom internáte   

 

 

 

 

 



Čo sme si vypestovali, sme aj zjedli.... 

V marci sme si v našej triede vysadili priesady reďkovky, cibuľky 

a hrachu. Poctivo sme sa o ne starali – polievali, trhali burinu a okopávali. 

Na hodine pracovného vyučovania sme si spoločne urobili výbornú 

vajíčkovú nátierku. Sami sme očistili natvrdo uvarené vajíčka, roztlačili 

žĺtka, pridali maslo, tavený syr a nakrájané bielka. Všetko sme spolu 

poriadne premiešali, očistili sme a umyli reďkovku a cibuľku. Pomazánku 

sme si natreli na chlebík a pustili sme sa do jedenia. Tešíme sa z našej 

prvej úrody a v budúcom školskom roku si túto aktivitu určite zopakujeme.      

                                                              Mgr. Michaela Číková 

 

 

  
Projekt – Na kolesách, bez plynu, chráň si zdravie a silu. 

                 Toľko piesku, koľko sa zmestí do topánok. 

Pomaly sme sa  pustili do druhej polovice realizácie projektu. S veľkým očakávaním a s napätím sme 

vybaľovali všetky objednané produkty, ktoré si 

naše deti toľko želali – pieskovisko v tvare 

pirátskej lode,  šmykľavku, sadu hračiek do 

pieskoviska, slnečník, bicykle, piesok. Poskladali 

sme  pieskovisko a vybrali priestor najvhodnejší 

pre deti na hry,  ktorý si vyžadoval terénne 

úpravy. Dohodli sme sa s dobrovoľníkmi zo  

Strednej  priemyselnej školy strojníckej 

a elektrotechniky, ktorí   veľmi ochotne pomohli 

zarovnať terén, presunuli hojdačku a nalakovali 

pirátsku loď. Vyrobili sa okrajové lišty okolo lode 

a kryt ako ochrana pred dažďom a zvieratami. Na 

veku príliš nezáleží, piesok ponúka príležitosť na 

objavovanie a experimentovanie v bezpečnom 

a príjemnom prostredí. Keď deti získali skúsenosť s pieskom a jeho vlastnosťami a začali mu 

rozumieť, vytvoril  sa priestor na obrovský rozvoj tvorivosti. Navzájom sa pozorovali, opakovali po 

sebe, vzájomne sa inšpirovali. Učili sa chápať pojmy mokrý, suchý, hrejúci, sypký, ľahký, ťažký, plný, 

prázdny.... Pozorovali sme deti ako pekne presýpali, nakladali, vyhrabávali, prenášali piesok vo 

vedierku. V rámci tvorivých dielní sa vyrábali  dekoračné námornícke kolesá, farbili sa rybičky na 

kamene, dekorovali kotvy a reťaze z mušlí, namaľoval sa maják a lavička.  

No a  bicykle mali ešte väčší úspech. Už počas vybaľovania  sa pohľadom deti  o ne bili a hneď si ich 

chceli vyskúšať. Všetci vieme, že bicyklovanie má pozitívny vplyv  nielen na zdravie fyzické,  ale aj 

psychické. Počas tejto športovej aktivity sa vyplavujú endorfíny, ktoré  sú nazývané aj hormóny 



šťastia. Bicyklovanie naše deti skutočne baví - malé aj veľké. Ponúka možnosť zmysluplného trávenia 

voľného času, posilňuje svaly, no v našom prípade ide aj o spôsob, ako zhodiť prebytočné kilogramy 

a aby naše deti večer lepšie zaspávali. 

Ako dobre, že sme si našli nových kamarátov -dobrovoľníkov. Práve oni nám pri príležitosti 

Svetového dňa zdravia pomáhali počas nácviku bicyklovania. Cítili sme sa s nimi dobre,  ale najmä 

bezpečne. 

V mesiaci máj  pri príležitosti Dňa rodiny sme zorganizovali množstvo aktivít súťaživých hier 

a zábavy. 

Tešíme sa všetci, pretože sme vytvorili  na ŠI viacpodnetné prostredie  pre naše deti na športovanie. 

Okrem bicyklov a pieskoviska sme dostali futbalové bránky s loptou, vyrobili sme si basketbalový 

kôš, vynašli spôsob možnosti zahrať si stolný tenis.  Chceli by ste si  zašportovať?  Srdečne vás 

pozývame.                                                  Vychovávateľky a deti ŠI 

  

Školský výlet 
Triedy III.VP a IV.VP so svojimi vyučujúcimi 

absolvovali 25.5.2022 školský výlet do ZOO 

v Bratislave. Cestovali sme skoro ráno vlakom a potom 

autobusom MHD z vlakovej stanice priamo do ZOO. 

Cestu sme zvládli, cestovať vlakom je zábava. Počasie 

nám prialo, rozpršalo sa až cestou domov.Zvieratá žijúce 

v bratislavskej ZOO sú veľmi rozmanité. Videli sme 

medvede, hrochy, nosorožce, žirafy a zebry, pštrosy, 

lamy, opice, šelmy aj vtáky. Zaujímavé boli surikaty 

a plazy. Výlet sa vydaril a dobrý pocit nám nepokazilo  

ani dvojhodinové meškanie vlaku cestou domov. 

Maľovanie kameňov 

 

Máj v špeciálnej materskej škole 

Deň Matiek  

Pri príležitosti Dňa matiek si aj tento rok pripravili 

deti spolu s pani učiteľkami  malé prekvapenie pre 



svoje mamičky. Vyrobili krásne farebné srdiečka do ktorých si obtlačili svoje dlane a milou básničkou 

poďakovali svojim mamičkám za to, že sa o ne s láskou starajú. Veríme, že sme týmto gestom potešili 

mamičky našich škôlkárov   ĎAKUJEME, že Vás máme MAMIČKY !!! 

   
Deň mlieka      

Ako každoročne aj tento rok sme si pripomenuli Deň mlieka. Prostredníctvom 

vzdelávacích aktivít si pani učiteľka Zdenka Kürtiová pripravila pre deti rôzne úlohy. 

Dozvedeli sme sa dôležité informácie o tom, aké je dôležité pre náš život prijímať 

dostatok mlieka prostredníctvom rôznych druhov mliečnych potravín. Deti mali 

možnosť s vybranými výtvarnými technikami vytvoriť kravičku, ktorá  nám mlieko 

dáva. Všetky pripravené výchovno –vzdelávacie aktivity sadeťom veľmi páčili, čo 

máte možnosť vidieť aj na fotografiách.  

  
Čriepky  

V rámci Dní mesta Levice sa aj naša špeciálna materská škola zapojila do kultúrneho podujatia 

organizovaného mestom Levice. Na Čriepkoch sa predstavili rôzne tanečné súbory a skupiny detí zo 

škôl levického okresu. Naše deti sa predstavili spoločnou choreografiou so žiakmi pod vedením pani 

učiteľky Mgr. Tatiany Pivarčovej, spolu so svojimi pani učiteľkami Mgr. Ingrid Hurajovou a pani 

učiteľkou Andrejkou Pavlákovou. Naše vystúpenie bolo veľmi originálne, nespútané a strhlo 

k potlesku celé hľadisko kinosály v Juniore. Gratulujeme   

Knižnica  

Rozvoj čitateľskej gramotnosti je pre naše deti veľmi dôležitý, keďže 

prostredníctvom čítania budú v budúcnosti získavať množstvo nových 

informácii a vzdelávať sa. Aj v mesiaci máj sme využili našu veľmi dobrú 

spoluprácu s Tekovskou knižnicou v Leviciach, kde si pravidelne z detského 

oddelenia požičiavame rôzne rozprávkové novinky. Tento mesiac sme sa ocitli 

v rozprávkovej ríši plnej nových rozprávkových príbehov. Deťom sa čitateľské 

aktivity veľmi páčili, boli plné nadšenia, prekvapenia., ale hlavne plné smiechu 
a dobrej nálady.  



     

    
 

Spojená škola internátna v Leviciach 

v spolupráci s MsKS       

Deň krivých zrkadiel 
 deň venovaný ľuďom s mentálnym 

postihnutím 
Sme iní, nie horší, chceme žiť s vami, nie vedľa vás! 

15. jún 2022 o 13:00 hod. 

Park M.R.Štefánika Levice  
Pripravený je bohatý program:   
- tanečné vystúpenie žiakov SŠI Levice, hra na fujare 

- výstava výtvarných prác žiakov SŠI, 

- tvorivé dielne pod vedením pedagógov SŠI v Leviciach, 

- súťaže, 

- zvieratká z LEVEXu, 

- ukážky práce kynológov, hasičov a SČK, 

- canisterapia Team labradoodle  a Kveta Neveriová 

- koncert kapely LTT z Levíc o 15:00 hod., 

Podujatie podporili:       
Kynologický klub Levice 

 

 

 



Predstavujeme Vám triedy 

Trieda : II.AU 

Triedna pani učiteľka : Mgr. Janka Harmanová 

Pedagogický asistent: Deniska Tarajčáková 

Žiaci:    

Števko to je kopa veselá, 
všade kde sa objaví 

dobrú náladu zanechá. 

Veľmi rád nám v triede 

spieva,  

piesne rôzne  

z celého sveta. 

Recitátor to je veľký, 

najradšej má veru perky. 

 

Mirka naša dievka pekná, 

jediná je púpavienka. 

Chlapcami oblietaná, 

kamarátka obľúbená. 

Rada kreslí, maľuje a 

navyše krásne recituje. 

 

 

Pýtate sa kto je Lacko? 

To je predsa vševedko. 

Rád on veru študuje, 

nové veci objavuje. 

Knihy, encyklopédie má 

on rád. 

Rodinka je pre neho 

všetko,  

zvieratká však chová 

tatko. 

 

 

 

 

Dávidko je cestovateľ 

každý štvrtok balí kufor. 

Cestuje do hlavného mesta, 

dlhá ho veru čaká cesta. 

Kamarát je s písmenkami, 

píše veru čo on vidí.  

Najradšej cukruje koláče,                               

občas zje aj 

zemiakové pagáče.    

 

 

Dima-  naše slniečko 

šport je jeho všetučko. 

Plyšáka má veľmi rád 

Je on jeho kamarát. 

Fešák je to veľký,  

najradšej má kresby.                                                     

Trampolína to je ono,  

Dima skáče veľmi smelo. 

 

 

Teta Janka, Deniska a žiaci II.AU triedy.    

 

 
 

 

 



II.AU trieda má nového žiaka z Ukrajiny 
Od polovice marca je Slovensko pre Dmytra Shymanskeho - Dimu a jeho rodinku novým 

bezpečným domovom. DIMA je žiakom našej školy od 3.mája 2022. Prišiel do nášho mesta 

z ukrajinského mesta Bila Cirkva. Je druhák, má 9 rokov a chodí do II.AU triedy na 

Požiarnickej ulici. Je veľmi milý, v kolektíve triedy obľúbený. Veľmi rýchlo sa prispôsobil 

chodu triedy a do školy by chodil aj v sobotu a nedeľu, keby sa dalo. Všetky aktivity v triede 

a na dvore má veľmi rád. Najradšej športuje, hýbe sa, skáče na trampolíne, ktorá je pre neho 

odmenou. Odmenou sú pre neho aj plyšové hračky. Veľmi pekne začal písať a čítať po 

slovensky. Každú voľnú chvíľu využije na voľnú kresbu, hlavne zvieratiek, ktoré veľmi 

obľubuje. Na dvore, kde Dima býva, má psíka Tipťu. Často tiež chodíme do Levexu- Vivária 

pozerať sa na papagája. Sme veľmi radi, že Dima je naším spolužiakom. 

Mgr. J. Harmanová, Bc. D. Tarajčáková a žiaci II.AU  

                        
 

         



Vtipy 
Malá ťava sa pýta mamy ťavy: 

„Prečo máme také tvrdé kopytá?“ 

„Aby nás nepálil piesok na púšti.“ 

„A prečo máme také dlhé mihalnice?“ 

„Aby nám pri púštnej búrke nenafúkalo piesok do očí.“ 

„A načo máme dva hrby?“ 

„Aby sme mali zásobu vody na dlhú cestu púšťou.“ 

„Mami, a načo nám to všetko je tu v zoologickej záhrade?“ 

V lese otvárajú nový bufet. Všetky zvieratá stoja  

v rade, no malý zajko sa derie dopredu. 

Nahnevaný medveď ho chytí a hodí na koniec radu: 

„Tu sa nikto predbiehať nebude!“ 

No zajko sa derie dopredu znovu. Keď sa celá 

situácia zopakuje trikrát a medveď zajka opäť  

hodí úplne dozadu, smutný zajko sa postaví a vraví: 

„Nevadí, otvorím ten bufet zajtra.“ 

„Ujo, nechcete si sadnúť?“ 

„Nie, ďakujem, ja na ďalšej 

zastávke vystupujem.“ 

„Ale, ujo, kľudne si sadnite, sme v parku.“ 

TULIPÁNY 
Priprav si farbičky a vyfarbi každý tulipán inou farbou. No nie hocijakou. Každý 

kvietok má priradenú svoju vlastnú farbu. Aká to je zistíš, keď správne dopíšeš 

písmenká do voľných políčok. 

                                              

    _ L _ Á       M_ D_ _       _ _ R _ E _ Á      R_ _O_ Á 



Tajnička 

13. máj je oslavou  ..................... (tajnička) pre svoju krásu a 

jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď rozpoznateľné a so širokou škálou 

farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Pôvodne 

bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v 

umení a kultúre. 

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

         

         

         

         

        

     

 

1. súrodenec 6. mesiac lásky je ...... 

2. domček slimáka 7. dolná končatina 

3. 

 

8. 

 

4. malá Ivana 9. Býva v lese, nemá gate, s 

krochkaním sa váľa v blate. Čo je 

to? 
5. má meniny 29.júna 

 

 



 
Canisterapia 

 
Vaša redakčná rada v zložení:  

Libuška Šarköziová  VIII.A  

Lukrécia Parádiová  VIII.A 

Žanetka Rafaelová VIII.A 

Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 

Korektor: Mgr. Adriana Pavlovičová 

                                                                                  

                                                                                                          Výrobky škôlkarov ku Dňu matiek                                                                                                                          

ČASOPIS VYTLAČIL: 

 

 
 

 


