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Úvod  

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci, 
prešiel mesiac vyučovania v situácii, ktorú nikto neočakával a nikto sa na ňu ani 
nepripravoval. Práve preto je náročná pre všetkých zúčastnených, ako učiteľov a žiakov, tak 
aj pre rodičov. Hoci sme na túto situáciu neboli pripravení, čelíme jej so všetkou vážnosťou, 
zodpovednosťou a pokorou. Je až neuveriteľné, ako ste sa vy, milí rodičia, dokázali 
zmobilizovať a podávate pomocnú ruku svojim deťom, ktoré by to bez Vás  vôbec nezvládli. 
Aby veci fungovali, musí byť rovnováha. Na jednej strane učiteľ, ktorý pre svojich žiakov  
denne vymýšľa úlohy a zadania tak, aby sa dostali čo k najväčšiemu počtu žiakov  a na druhej 
strane žiaci a ich rodičia.. Učiteľ, žiaci,  rodičia. Trojčlenka, ktorá má riešenie. Podmienkou je 
spolupráca. Nevieme ako dlho ešte potrvá táto situácia, môžeme len veriť, že keď sa všetko 
skončí, stretneme sa zdraví a plní optimizmu a chuti pokračovať tam, kde sme v marci 
skončili. Zatiaľ ďakujeme a prajeme veľa zdravia a trpezlivosti.  

      

 

 

 

 



Rozhovor s pani učiteľkou Rékou Truska Nagy 
1. Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa? 
Už od malička som chcela pracovať s deťmi, s bábikami som sa hrala väčšinou na učiteľku 
a lákala ma práca v detskom domove. Som rada, že sa mi splnil sen a môžem sa venovať 
deťom a mladým ľuďom. 
2. Aká je vaša obľúbená spomienka z detstva? 
Pekné spomienky mám z chvíľ, ktoré 
som strávila so svojimi najbližšími. Jedna 
taká spomienka je z obyčajného dňa, keď 
som bola za chorobu vypísaná zo školy 
a mohla som stráviť celý deň so svojou 
maminou, ktorá sa venovala len mne, 
lebo moja sestra  bola v škole a otec v 
práci. Hrali sme spoločenské hry, kreslili 
sme si a veľmi som si to užívala, že ju 
mám len pre seba . 
3. Chodili ste radi do školy a ktoré 
predmety boli vaše obľúbené? 
Do školy som rada chodila, i keď som sa 
tešila aj na prázdniny. Na základnej škole bol jeden z mojich obľúbených predmetov 
matematika, lebo som sa na tento predmet nemusela učiť, stačilo vedieť a rozumieť. Neskôr 
ma už viac bavili humanitné predmety, literatúra, psychológia. 
4. Ak by ste mali do konca života jesť jeden typ jedla, aké by to bolo? 
Ja mám rada pestrú stravu, bolo by pre mňa veľmi ťažké jesť len jeden typ jedla, ale určite by 
som sa nevedela vzdať rezňov. 
5. Aké vlastnosti si vážite?  
Pokora, čestnosť, tolerancia. 
6. Aká je najlepšia rada, ktorú by ste dali žiakom? 
Vždy sa správať voči ostatným tak, ako by si chcel aby sa 
správali aj oni k tebe. 
7. Čo vás štve? 
Najviac ma štve bezmocnosť, ľudská hlúposť a nespravodlivosť. 
8. Akú radu by ste dali svojmu 15-ročnému ja? 
Váž si viac seba, buď sebavedomejšia, neboj sa prekážok, všetko zvládneš, keď sa budeš 
snažiť a skús sa učiť z chýb iných, nielen zo svojich. 
9. Aká je vaša obľúbená hudba? Na aký koncert by ste radi išli? 
Nemám obľúbenú hudbu, počúvam všeličo podľa nálady. Mám radšej modernú hudbu a páči 
sa mi keď rozumiem textu, hlavne ak aj má nejaký význam.  Myslím si, že hudba lieči a keď 
mám zlú náladu, tak nejaká dobrá pesnička mi pomáha a rada si aj zaspievam. Už dávno by 
som chcela ísť na koncert skupiny Depeche Mode, tak možno raz sa mi to podarí. 
10. Čo vám dáva energiu a čo vám ju berie? 
Energiu mi dáva čas strávený s rodinou a priateľmi, nové zážitky a zmysluplná práca 
a činnosť. Energiu mi berú konflikty, hádky a negatívni ľudia. 



11. Čo sa Vám páči na ľuďoch, s ktorými trávite čas? Aké vlastnosti by mal mať 
priateľ? 
Na ľuďoch sa mi páči, keď sú úprimní, čestní, slušní, tolerantní, majú zmysel pre humor 
a pozitívny vzťah k životu. Priatelia by mali byť spoľahliví a mali by si byť navzájom oporou. 
12. Čo robíte vo voľnom čase? 
Milujem cestovanie, rada spoznávam nové krajiny, kultúry a národy. Cestovanie ma baví aj 
po Slovensku a Maďarsku, napĺňa ma spoznávanie nových miest, historické aj prírodné krásy 
našej krajiny. Ak nemôžem cestovať, rada čítam, lúštim krížovky a baví ma aj varenie, či 
pečenie. 
13. Akú knihu máte rada? 
Mám rada realistické romány hlavne zo súčasnosti, páči sa mi aj motivačná literatúra 
a naposledy som čítala škandinávsku detektívku. 

Rozhovor urobila Jenifer. 

Zaujímavosti zo sveta zvierat... 
 
                             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Koala denne prespí 22 hodín. 
 

 
 

Oko pštrosa je väčšie 
ako jeho mozog. 

 

Lúčne koníky majú 
uši v predkolení. 

 
Prasiatko  sa 

nevie pozerať 

smerom hore. 
 

 

Kravička 
Potí sa cez nos. 

Keď žerie priveľa repy, 
jej mlieko môže byť ružové. 

 
Kreveta má srdce v hlave 



Čo sa dialo v našej škole v mesiaci apríl... 

Naša krásna planéta Zem má v týchto dňoch svoj sviatok. Už 
od roku 1970 si ho každoročne pripomíname 22. apríla. Tento 
medzinárodný deň vznikol na podnet popredných svetových 
vedcov, ktorí vyzvali ľudstvo ku spoločnému celosvetovému 
úsiliu  za ochranu Zeme  so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 
Cieľom je chrániť životné prostredie a zachovať úžasné 
bohatstvo našej planéty  pre budúce generácie ľudí a ostatných 
tvorov žijúcich na Zemi. 

Pripomenuli sme si „Deň Zeme“ 

V čase normálneho školského vyučovania pripravujeme pre 
deti v tento deň množstvo aktivít. Naše deti sú však veľmi 
kreatívne, flexibilné a nezabudli na Deň Zeme ani počas 
mimoriadneho voľna. Aj deti zo školského internátu si počas 

„koronaprázdnin“ pripomenuli tento významný deň – každý po svojom, no všetci veľmi 
zmysluplne. Sadili a polievali kvietky, pomáhali kosiť trávnik, triedili odpad, upratovali, 
šetrili elektrinou, nakreslili pekný obrázok... Deťom sme poslali aj odkazy na internetové 
stránky s veselými a náučnými videami na túto tému, ktoré si doma  so záujmom pozreli. 
O všetky tieto aktivity sa s nami podelili prostredníctvom pekných fotografií. Ďakujeme 
rodičom aj pani vychovávateľkám z CDR v Seredi, ktorí nám boli opäť vo všetkom 
nápomocní a s radosťou s nami spolupracovali. 

Ing. Danica Karlíková 

    

   



Naši žiaci v špeciálnej materskej škole aj napriek nepriaznivej situácií, ktorá nás všetkých 
zasiahla vo vzdelávaní, pokračujú a učia sa doma. Pani učiteľky  
škôlkarom každý pondelok posielajú prácu na celý týždeň formou 
pracovných listov, video záznamov, pesničiek, výtvarných prác. 
Práce posielame rodičom na facebookovú stránku, ktorú sme si 
s rodičmi vytvorili, spolu tam komunikujeme, rodičia nám 
pravidelne posielajú fotky ako pracujú s deťmi. Škôlkari sú 
naozaj veľmi šikovní, sú kreatívni, práce ich veľmi bavia, čoho sú 
dôkazom aj fotografie, ktoré nám posielajú rodičia. Chceli by sme 
sa touto cestou poďakovať všetkým rodičom našich škôlkarov, 
pretože sú nám veľmi nápomocní, pravidelne komunikujú s pani 
učiteľkami, často krát si so svojimi deťmi robia úlohy navyše, 
čomu sa veľmi tešíme a ďakujeme im za to veľmi pekne   
Všetkým pani učiteľkám chýbajú naši najmenší žiaci z našej 
škôlky, sme však radi že ich máme možnosť vidieť aspoň prostredníctvom fotografii. Veríme, 
že naše „korona prázdniny“ čoskoro skončia a my sa budeme môcť objať a tešiť sa s „našimi 
deťmi“.    

Vzdelávanie našich škôlkárov  počas  prerušenia výučby 

   

   
 



Deti z nášho školského internátu sa doma ani chvíľu nenudia. Plnia si svedomite svoje 
školské povinnosti, športujú, pomáhajú s domácimi prácami, hrajú sa s obľúbenými 
hračkami... Každý deň teda využívajú naplno a nudu nepoznajú. 

Obľúbené hry na doma 

V našom školskom internáte sa hrávame s deťmi v rámci relaxačnej činnosti rôzne hry 
a medzi najobľúbenejšie patria námetové hry. Deti s radosťou napodobňujú rôzne povolania 
a činnosti z bežného života, ktoré sú obohatené o ich jedinečné vnímanie reality. Tieto hry sa 
s obľubou hrávajú aj doma počas mimoriadneho školského voľna. Vždy sa pri nich skvele 
zabavia a zažijú množstvo vtipných momentov. Námetov na hru je neúrekom – stačí len 
dobrý nápad a o zábavu je postarané. 
Svedčia o tom aj veselé fotografie, ktoré nám poslali rodičia našich detí a pani  
vychovávateľky z CDR v Seredi. Ďakujeme, že ste nám opäť priblížili momenty z vášho 
každodenného života doma.                                                              Ing. Danica Karlíková 

   

   

   



Už prešiel celý mesiac, čo sme kvôli ochoreniu Korona uzavreli 
školu. Už štyri týždne sa deti učia doma. II.A trieda nie je výnimkou. 
Štyria chlapci, druháci, mi   každý deň posielajú videá, na ktorých sú 
natočení ako krásne čítajú texty z čítanky,  fotia vypracované 
pracovné listy z matematiky, písania, posielajú  fotky, ktoré 
dokazujú, že si poctivo prezerajú prezentácie z vecného učiva a testy 
v programe ALF. Maľujú, kreslia, lepia, väčšinou aj bez toho , aby 
to dostali na domácu úlohu.  Samko, Maťko, Kubko a Dávidko majú 
šťastie, že ich maminky sú veľmi, veľmi šikovné, trpezlivé 
a obetavé. Spolu s deťmi riešia úlohy, ktoré im hneď ráno pošlem do 
četovej skupiny na Fb. Je radosť pracovať s takouto triedou. Hoci mi 
ich tváričky, hlasy a gestá neskutočne chýbajú, prostredníctvom 

práce na počítači sme nestratili kontakt ani v tejto dobe 
„koronaprázdnin“ Ostáva dúfať, že čoskoro sa všetko skončí a my 
si zas môžeme 
tlesnúť do dlaní, ak 
sa nám podarí úloha 
a objať sa, keď sa 
nám zachce. 

Druháci sa učia doma 

   
 

 
 

Hoci sme teraz všetci prevažne doma, nesmieme zabúdať ani na 
pravidelný pohyb. Keďže počasie nám praje a jarné slniečko nás 
láka von, najlepšie je zacvičiť si na čerstvom vzduchu. 

Športujeme doma 

Deti z nášho školského internátu netreba veru do pohybu nútiť. 
Každú voľnú chvíľu – po splnení školských povinností – vypĺňajú 
fyzickou aktivitou. Každý si nájde to, čo ho najviac baví a robí mu 
radosť. Učia sa korčuľovať na 
kolieskových korčuliach, 
bicyklujú sa, skáču na trampolíne, 
hrajú sa s loptou, cvičia na 
preliezačkách... Na cvičenie sa dá 
využiť naozaj všetko a fantázii sa 
medze nekladú. 
Dôležité je, že pohyb deťom 

prospieva a majú z neho radosť. O tom svedčia aj tieto pekné 
fotografie a šťastné tváričky detí. Ďakujeme a tešíme sa spolu 
s vami. 

Ing. Danica Karlíková 



     

    

Rodičia niektorých našich 
žiakov s viacnásobným 
postihnutím sa aktivujú 
v rôznych občianskych 
združeniach, aby pomohli 
sebe, svojim deťom, ale aj 
rodičom s deťmi s podobným 
osudom. 

Napísali o nás 

Jednou z organizácii je aj 
Spoločnosť Downovho 
syndrómu. Jej poslaním  je 
pomáhať ľuďom s DS pri ich 
začleňovaní do života, pri ich 
vzdelávaní, pracovnom 
zaradení a využívaní voľného 
času. 
Uskutočňujú  množstvo 
zaujímavých aktivít, jedno 

z nich je   vydávanie  časopisu Slnečnica. A práve v marcovom čísle napísali aj o nás. 
Konkrétne príspevky si môžete prečítať priamo v časopise a bližšie informácie o spoločnosti 
na https://downovsyndrom.sk/. Aj v našej galérii nájdete fotografie uverejnených príspevkov. 
Ich autorom (pán Peter Oláh, otec Samka Matušku, pani Kveta Neveriová, canisterapeutka) 
srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

https://downovsyndrom.sk/�


     Žiaci praktickej školy karanténu zvládli na „1“. Pani učiteľky im 
posielali úlohy, aby nezabudli, čo sa naučili. Každý deň si písali denník, 
čo cez deň robili a zažili. Keďže sú to žiaci Prš, musia sa zapájať aj do 

domácich prác a varenia.  

Praktická škola 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Zatvorenie školy  v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu 
a nástup žiakov do domácej karantény,  nás - učiteľov 
 ročníkov 5.-9. postavil pred neľahkú úlohu. Zabezpečiť  
vyučovanie tak, aby žiaci veľa nezameškali a i naďalej si 
plnili svoje školské povinnosti a hlavne,  aby neprišli 
o pracovné návyky.  Naša úloha je o to náročnejšia,  že 
väčšina žiakov pochádza so sociálne znevýhodneného 
prostredia a  nemá prístup k dištančnému vzdelávaniu a k 
 moderným technológiám. Hľadali sme spôsoby,   ako by 
sme so žiakmi udržiavali pravidelný kontakt, záujem 
a motiváciu o vzdelávanie.  Snažili  sme sa vymyslieť 
systém, ktorý by pomohol čo najviac  žiakom zapojiť sa do 
diaľkového vzdelávacieho procesu. Naša veľká vďaka patrí  

Mgr. Marianne Palkovičovej, odbornej garantke Komunitného centra  na Ladislavovom 
dvore,  Ing. Monike Vinarčíkovej, terénnej pracovníčke ObÚ v Kozárovciach a Mgr. Eve 
Sebechlebskej- sociálnej pracovníčke Beva Istota. Prostredníctvom  spomínaných sociálnych 
pracovníčok učitelia   distribuujú tlačené učebné materiály, ktoré sú zamerané na opakovanie 
a utvrdzovanie učiva  do rodín.  Teší nás i snaha samotných žiakov,  najmä žiačky VIII.A 

triedy- Ivetky Rafaelovej, ktorá rozdala pracovné listy zo slovenského jazyka 
a matematiky žiakom na Koháryho ulici v Leviciach. Učitelia 
rodičov pravidelne kontaktujú, aby ich motivovali, overili si či všetko funguje 
ako má, a pomáhali im, keď niečo nevedia alebo majú problémy                                                                                                      
Mgr. A. Michalová 

Vzdelávanie žiqkov 5. 9. ročníka v domácej karanténe 

→ Počas učenia sa doma sme si aspoň pri vypracovaní pracovných listov pripomenuli sviatok 
jari - Veľkú noc. Pracovné listy vypracoval Šimon Rafael zo 7. C triedy.  



Deň Zeme – 22.apríl 
Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny 
aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako 
reakcia na poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej 
závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.  
Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a 
chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  
Úlohy pre teba: 
1.Poznáš zvieratká na obrázkoch? Pod obrázkami sú ich názvy, ale písmenká sa trošku 
pomiešali. Pokús sa nájsť správny názov zvieratiek a napíš ich.  

 

 
HURTSP AKUŤŠ ROPAK 

2. Prečítaj si vety a rozhodni, že či je výrok správny alebo nie. 
a) Srna je domáce zviera.      áno     nie            
b) Kapor lieta.         áno     nie     
c) Ryby sa pohybujú plutvami.   áno     nie 
d)V prírode nekričím, aby som  nevystrašil zvieratá.      áno     nie 
e) Sýkorka sa pohybuje plutvami.          áno     nie 
f) Diviak je voľne žijúce zviera.    áno     nie 

 

CIABON KOSÝRKA STOLAVIČKA NAVRA 



Módna polícia 
Módna polícia nikdy nespí... 

Dúfame, že ste ešte celkom nezabudli na našu starú známu – internátnu módnu políciu. 
„Koronaprázdniny“ sem, „koronaprázdniny“ tam – naši módni policajti veru nezaháľajú. 
Dodržiavajúc všetky bezpečnostné opatrenia – rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky 
a dvojmetrový odstup -  si „posvietili“ na naše internátne „módne ikony“ – Izku a Fatmušku. 
Ale sestričky opäť potvrdili, že si tento titul plne zaslúžia a že sú aj doma vždy upravené. 
Predviedli nám módne kúsky, ktoré nosia aktuálne, ale ako správne „nákupné maniačky“ 
myslia krok dopredu a vyskúšali si aj oblečenie na zimu – či im „padne“ a či ho ešte budú 
môcť nosiť aj ďalšiu sezónu.  Aby mali podchytené najnovšie trendy, inšpiráciu hľadajú aj 
v svetových módnych časopisoch. 
Izka, Fatmuška – hurá! „Koronaprepadovku“ ste zvládli excelentne a svojmu menu ste veru 
neurobili hanbu!                                         Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu 

             

      
Nový módny doplnok – rúško 

Naši žiaci sa nedajú zahanbiť a svoje rúška si vyberajú s vkusom 

      



Vieš o tom, že apríl je MEDZINÁRODNÝ 
MESIAC LESOV???? 

Vieš niečo o lese a stromoch? 

- Čo je to borka? 
Týmto slovom sa označuje kôra stromu. Borka sa nachádza na povrchu 
kmeňa stromu a chráni ho pred poškodením. 
- Ktorý strom je naším národným stromom?  
Lipa malolistá. 
- Ktoré stromy sa u nás dožívajú 
najvyššieho veku?  
Lipa veľkolistá a tis obyčajný sa môžu dožiť až 1000 rokov.  

- Z vetvičiek ktorého stromu sa robia metly?  
Z brezy previsnutej.  
- Z dreva ktorého stromu sa robia 

fujary? 
Z bazy čiernej. 
- Z dreva ktorého stromu sa robia zápalky?  
Z topoľa a zo smreka. 
- Čo je to lesníctvo? 
Ľudská činnosť zameraná na hospodárenie 

v lesoch, ich zveľaďovanie a ochranu. 
- Čo je to solitér?  
Strom rastúci osamote. 
- Drevo ktorého stromu je najlepšie 
rezbárske drevo? 
Je to drevo lipy. Jej drevo je biele, ľahké, mäkké, ľahko sa štiepa.  
- Kto je lesník? 
Je to odborník starajúci sa o les. Súčasťou práce je aj starostlivosť o lesnú zver. 
- Plody ktorých lesných kríkov označujeme ako lesné 
ovocie? 
Maliny, černice, čučoriedky, šípky  ruže šípkovej, jahody lesné( aj keď to nie je ker). 
 



Tajnička 
Prvá stopa, druhá, tretia … V polotme jej oči svietia. Stopuješ ju – už si pri nej, 
nachytáš ju pri kuríne. Čo je to?   Odpoveď nájdeš v tajničke. 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
     
     
     
     
  

 

1.  

 

4. 

 

2. 

 
(pridať dĺžeň an začiatočné písmeno) 5.  

3. 

 
 Tajničku urobila Manuela. 

Hádanky o lese 
 
 

 
 

 

 

Pyšný kráľ chodí 
v lese, 

na hlave strom 
si nesie. 
Čo je to? 

Nikdy nešije, 
hoc s ihlami 

žije. 
   

Je to dravá šelma, ktorá v 
mene MED má. 

Vysoký stromček, v 
stromčeku domček. 
Chvostíkom kýva tá, 

čo v ňom býva. Oriešky 
hľadá, lebo ich rada. 

Čo je to? 
Pomôcky: žej, ňelej, ďevdem, 

akčirevev 



MAĽOVANÉ ČÍTANIE 
Prázdniny vo Vysokých Tatrách 

(Obrázok nahraď slovom a prečítaj) 
Lea bola v lete s rodičmi v Tatrách. Cesta bola dlhá, ale v horách  

bolo nádherne. Každý deň chodili do lesa. Vzali si do  

 
jedlo, pitie, pršiplášte, malú lekárničku, mapu a vydali sa na túry. Mali šťastie, 

zakaždým im svietilo , vtáky štebotali a vzduch bol čistý. Zbierali  

 
lesné  aj jedlé do  .V lese sa vždy  
 
 

osviežili vodou z fľaše. Raz sa vyviezli  z Tatranskej Lomnice na 
Lomnický štít. Na vrchole tohto tatranského končiara je meteorologická stanica 
a Lea sa veľmi tešila, že ju uvidí. Pri jednej prechádzke zbadali na druhej strane 

potoka medvediu rodinku. Starý   sa išiel vykúpať. Lea sa veľmi bála, 
ale rodičia si zachovali chladnú hlavu a rozhodli sa vrátiť domov dlhšou, ale 
bezpečnejšou cestou. Unavení a vyplašení z veľkého zvieraťa sa vracali už pri 

oblohe plnej . Našťastie žiadneho iného  už nevideli. Keď 

konečne prišli do chaty, boli radi, že si zdraví môžu ľahnúť do . 
ÚLOHY: 

1. Povedz z príbehu, čo si turisti vzali do batohu? 
2. Čo zbierali v lese do košíka? 
3. Aké zvieratko streli na prechádzke? 
4. Ako sa máš správať v chránenom území? 
5. Nájdi v slovách zvieratká: 

ŠMÝKAČKA   STRAKA  MYŠLIENKA  TORYSA  PESNIČKA 
6. K chráneným územiam patria aj národné parky. Ako sa volá park TANAP podľa 

skratky? Vyber jednu odpoveď. 
Pieniny   Tatranský národný park 

( Z knihy: Opice nezbednice a iné príbehy – E. Dienerová, A.Kováčová) 
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