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Úvod 
 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  

sme veľmi radi, že ste si zobrali náš časopis do rúk a veríme, že sa pri jeho čítaní 

zabavíte. Nájdete  v ňom napríklad rozhovor s pani učiteľkou Jankou, tipy na 

módne kreácie od našich žiakov, hlavičky si potrápite pri tajničke, zasmejete sa 

na vtipoch. Zároveň sa dozviete, čo sme všetko zažili v mesiaci apríl.  

Prajeme Vám ničím nerušené čítanie                       Vaša redakcia Špecka. 

Obrázok si vymaľuj   a napíš názvy všetkých zvieratiek: 

..........................................................................................................................                   

 



Rozhovor s Mgr. Jankou Harmanovou 

1.kolo -zahrievacie otázky  

Výška: 170 cm 

Farba očí: zelená 

Koníčky: záhrada - kvietočky rôznych farieb a druhov, prechádzky 

v prírode, turistika, maľovanie, kreatívne tvorenie, pečenie, v minulosti 

ručné práce - pletenie, vyšívanie 

Obľúbená farba:  zelená olivová, oranžová, tyrkysová, odtiene hnedej 

2.kolo naj – otázky  

Najobľúbenejšia činnosť: leňošenie, spánok, relax v záhrade, lúštenie 

krížoviek 

Najväčšia slabosť: nakupovanie kvetiniek a stromčekov 

Najobľúbenejšia hudba: rada počúvam rôzny žáner, najviac naše slovenské piesne - Jana 

Kirschner, Mária Čírová. Hlavne aby som rozumela textu. Hudba je liekom na dušu. 

Najobľúbenejší seriál: mám rada seriály talianske, francúzske – nedávno som sledovala 

krásny seriál Vôňa kvetov a vetra. 

Najobľúbenejšia kniha: Knihy sú dôležitou súčasťou života. Spestrujú nám bežné dni, 

zlepšujú náladu, prenesú nás na miesta, kam sa bežne nedostaneme a sú zdrojom informácií. 

23. apríl je svetovým dňom kníh. Nemám najobľúbenejšiu knihu, ale keď si nájdem čas, tak 

siahnem po trileroch, románoch a knihách, kde doslova utečiem z tohto sveta a rada 

popúšťam uzdu fantázii. 

Najkrajší zážitok: cesta do Čiernej Hory autom. Krásna príroda- prekrásne vysoké cyprusy... 

Najlepšia dovolenka: prvá dovolenka v Chorvátsku (Trogir). Naša Viktorka 

mala 2 rôčky. 

Najobľúbenejšie zviera: náš kocúrik Huhník  

Najobľúbenejšie jedlo: nie som vyberačná v jedle, zjem všetko, aktuálne mám 

rada medvedí cesnak s tuniakom v oleji 

3. kolo -osobné vyznania 

Čo vám prekáža na dospelých? Nespravodlivosť, netolerancia, netrpezlivosť, ľudská 

hlúposť.  

Čo vám prekáža na žiakoch? Keď nehovoria pravdu, sú zákerní a ubližujú ostatným. Pre 

deti sú dôležité správne vzory dospelých, rodinné zázemie, vplyv, vzťah a čas rodičov pre 

svoje deti. Osobnosť detí formujú rodičia, starí rodičia, učitelia. Je dôležité uvedomiť si 

a správať sa tak, ako by sme chceli, aby sa správali ostatní k nám. 

Na čo ste v živote hrdá? Teším sa a som vďačná, že môžem robiť prácu, ktorú som vždy 

chcela: „Až raz budem učiteľkou...“ Preto som išla na SPgŠ. Venovať sa deťom s autizmom 

je pre mňa poslanie a každodenné spoznávanie, aké sú tieto deti výnimočné a jedinečné 

a dokážu svojím spôsobom napredovať emocionálne a osobnostne. A keď sa ku Vám pritúlia 

a pohladia, to je to zadosťučinenie a pohladenie na duši, že sa malými krôčkami približujeme 

k postupným úspechom. 



Máte  nejaké nesplnené sny? Mám.  

Máte  nejaký cestovateľský sen?  

Španielsko – Andalúzia. 

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste 

chceli žiť, ktorá by to bola?  

Francúzsky vidiek. 

Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si 

obliekate?  Mám rada športovo - elegantnú módu, biele 

košele, rifle, saká, kabáty, baretky, páčia sa mi lodičky, ale 

do auta sú nepraktické 

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali? Zdravie 

pre celú rodinu a všetky detičky na celom svete, aby boli 

šťastné a veselé. 

Slovný diktát 
Zober si kancelársky papier A4 a postupuj podľa inštrukcii: 

Zlož papier na polovicu na pravú stranu nakresli jeden listnatý strom a na ľavú 

stranu jeden ihličnatý strom. Na listnatý strom nakresli 3 jablká. Pod ihličnatý 

strom nakresli dva hríby. Hore nad oba stromy sa podpíš. Na ľavú stranu 

papiera nakresli zviera, ktoré má 4 nohy  a nad zviera nakresli motýľa. A pod 

listnatý strom nakresli 4 kvietky. 

Papier si úplne otoč a nakresli si naň celú svoju rodinu. Veľa zdaru 

Spoj s obrázkom 
Čím sa reže? 

Čím sa píše? 

Čím sa píli?  

Čím sa zamyká? 

Čím sa je polievka? 

Čím sa zalieva? 

Čím sa seká? 

Čím sa zametá? 

  
 



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci apríl ....... 
Upratovanie II.A 

Aj naši malí žiaci sú veľmi šikovní a nie je im jedno, že kade-tade sa 

povaľujú odpadky. Spoločne sa s pani učiteľkou  Majkou 

Marcinekovou  zapojili do čistenia okolia našej školy. Boli veľmi 

pracovití a môžeme si brať z nich príklad 

   
   

Veľkonočné zvyky a tradície v internáte 

      K najkrajším obdobiam roka patrí jar a s ňou každoročne oslavujeme aj 

Veľkú noc, ktorá bola tento rok začiatkom apríla.  

      V našom školskom internáte sme sa na tieto sviatky všetci tešili 

a pripravovali už dlhší čas pred ich príchodom. Deti usilovne maľovali, 

kreslili, vystrihovali, lepili a vytvárali spolu s pani vychovávateľkami 

peknú jarnú dekoráciu, ktorou sme si 

skrášlili interiér aj exteriér internátu.  

Pripomenuli sme deťom hlavný význam, 

zmysel a posolstvo týchto najväčších 

kresťanských sviatkov. Deti si pozreli peknú 

prezentáciu, videá, rozprávky, vyfarbovali 

maľovanky a zaspievali pesničky 

s veľkonočnou a jarnou tematikou. 

Porozprávali sme si o zvykoch a tradíciách 

spojených s Veľkou nocou, ktoré sa viažu 

k nášmu regiónu a deti si pospomínali, ako 

prežívajú sviatky v ich domácnostiach. Dozvedeli sa o sebe 

mnoho nových vecí, lebo každá rodina má aj svoje vlastné 

zvyky, ktoré dodržiavajú. Prostredníctvom facebooku 

a fotografií, ktoré nám poslali rodičia detí a pani 

vychovávateľky z CDR, sme 

nahliadli do ich domácností a pozreli 

sa, ako prežívali sviatočné chvíle. 

Už druhý rok ovplyvnila veľkonočné 

sviatky nepriaznivá epidemiologická 

situácia, ktorá priniesla množstvo 

obmedzení do nášho života. Ale 



hlavný zmysel a posolstvo týchto sviatkov zostalo nezmenené. Príchod jari, prebúdzajúca sa 

príroda a viacej slniečka prináša so sebou aj nádej na nový život a lepšie časy, v ktoré všetci 

dúfame.                                                                                                  Ing. Danica Karlíková 

 
 

Náš internát konečne v plnej zostave 

Po dlhom dištančnom vzdelávaní, 

jarných aj veľkonočných prázdninách 

sa v apríli vrátili do školy aj do nášho 

školského internátu konečne všetky 

deti.  

Všetci sme sa tomu veľmi potešili – 

veď s niektorými sme sa nevideli 

veľmi dlhý čas. Radostne sme sa 

zvítali, vybalili cestovné tašky 

a ubytovali sa v pripravených 

izbičkách. Deti boli zvedavé, čo sa 

zmenilo v internáte počas ich neprítomnosti. Porozprávali, čo všetko zažili počas pobytu 

doma a ako sa im darilo. Všetky výchovné skupiny boli v plnej zostave a s radosťou sa znovu 

začlenili do kolektívu aj pestrého internátneho života. 

Všetci sme radi, že konečne po dlhom čase môžeme byť spolu a tešiť sa z nových aktivít 

a zážitkov, ktoré nás v internáte čakajú.                                   Ing. Danica Karlíková 

 

                 

 



Príprava na vyučovanie vonku 

Pán učiteľ Peter Benček v rámci 

pracovného vyučovania pripravil so 

žiakmi priestor na vyučovanie vonku. 

 
Vychádzka s nemilým prekvapením 

Deti z nášho školského internátu veľmi obľubujú 

pobyt vonku a vychádzky do blízkeho aj 

vzdialenejšieho okolia. Pani vychovávateľky im 

doprajú dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, čím 

si posilňujú zdravie a imunitu. Na vychádzkach si 

pozorne všímame všetko vôkol nás a deti sa vždy 

niečo nové naučia. 

S príchodom jari spolu s deťmi sledujeme 

prebúdzajúcu sa prírodu a zmeny, ktoré toto pekné 

ročné obdobie prináša. Pri príležitosti Dňa Zeme 

sme absolvovali s deťmi množstvo aktivít, ktoré súvisia s týmto významným dňom. Jednou 

z nich bola aj vychádzka, ktorej cieľom bolo všímať si poriadok v našom meste. 

Vyšli sme si do lokality, ktorá sa nachádza vedľa Levického hradu. Pamätníci si iste spomenú 

na bývalý Dom pionierov na Tureckom rade, z ktorého je dnes už len ruina. Okolie sa zdá 

z diaľky pekné – s kvitnúcimi kríkmi a stromami, v blízkosti hradného parku a potoka 

Podlužianka. Mohla by to byť celkom príjemná oddychová zóna, keby... ! Keď sme prišli 

bližšie, našli sme niečo, čo nás veru nepotešilo. Množstvo nahromadeného odpadu a čiernych 

skládok. Hoci v našom meste funguje separovaný zber a tiež zberný dvor, stále sa nájdu ľudia, 

ktorí z nepochopiteľných dôvodov naložia odpad a vyhodia ho kamkoľvek im napadne - hoci 

aj kúsok od centra mesta. Vysvetlili sme deťom nebezpečnosť a nezodpovednosť takéhoto 

konania niektorých ľudí a to, akú veľkú ekologickú záťaž to prináša pre našu Zem. 

Ako vidno na fotografiách – bol to veľmi smutný pohľad. Veď posúďte sami. Žiaľ, niektorí 

ľudia si stále neuvedomujú, aké nenapraviteľné škody svojim konaním spôsobujú. 

Ing. Danica Karlíková 

 



Svetový deň zdravia v PrŠ 

Dňa 9.4.2021 sme si so žiakmi PrŠ urobili peknú akciu pri príležitosti  

,,Svetového dňa zdravia''. Pre žiakov sme pripravili aktivity zamerané na 

výchovu k zdraviu a zdravému  životnému štýlu. Okrem teoretickej časti, kde 

sme sa rozprávali o zdravej výžive, si žiaci urobili aj zábavný  kvíz a testík. V 

praktickej časti sme sa  zahrali s ovocím, z ktorého si vytvorili veselé 

postavičky, veci aj zvieratká na ktorých si potom aj pochutili. 

      

Podporili sme zvierací útulok „Šťastný domov“   

„Si navždy zodpovedný za tých, ktorých si skrotil“. 

 /Antoine de Saint-Exupéry/ 

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sme sa v našom školskom internáte 

rozhodli podporiť zvieratká v levickom útulku „Šťastný domov“, ktorý 

sídli za mestom na Kalnickej ceste. 

Túto aktivitu sme absolvovali spolu s deťmi z  internátu. Deťom sme najskôr vysvetlili, 

k čomu slúži útulok, aké zvieratká sú v ňom a aj to, z akých rôznych dôvodov sa tam dostanú. 

Prostredníctvom fotografií a videí z facebooku sme im 

priblížili záslužnú činnosť, ktorú útulok vykonáva a tiež 

mali možnosť vidieť niektoré zvieratká, ktoré tam žijú. 

Potom sme v rámci vychádzky zašli pred predajňu 

Vivárium Levex, kde pani vychovávateľky zakúpili 

kvalitné krmivo pre psíkov. Keďže veľa zvierat sa 

dostane do útulku v zlom zdravotnom stave, 

plnohodnotná potrava je pre nich veľmi dôležitá. 

Majiteľ predajne 

pán Valerian Búrik ho následne v našom mene doručil do 

útulku. 

Deťom sa táto aktivita veľmi páčila a všetci sme mali 

radosť, že sme aspoň takouto troškou mohli pomôcť. 

Vracali sme sa do nášho internátu s veselou náladou 

a s dobrým pocitom, že sme urobili prospešnú vec.    

                                                     Ing. Danica Karlíková     



Obchodovanie s ľuďmi 

V rámci  Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023 

žiaci   z tried so vzdelávacím variantom A,  zrealizovali preventívne aktivity a pozreli si 

videofilm “Dve malé dievčatá”. Film je súčasťou preventívnej kampane, ktorú na Slovensku 

realizuje Slovenská katolícka charita.  

Animovaný film sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho 

vykorisťovania. Kampaň je zacielená hlavne na mladé dievčatá, ktoré varuje pred možnými 

rizikami cestovania do zahraničia. Zvolená forma vzdelávania názorne a zaujímavo približuje 

problematiku obchodovania s ľuďmi.                                                  Mgr. Andrea Michalová 

 

Veselo na terase                                                    Grantový program Cloetta 

A máme vymaľované! Doslova sme si  pred pár dňami veselo zakričali, keď na stenách 

terasy uschli posledné ťahy štetcom. Terasa je farebná a veselá. Pripravená na používanie. 

Vlastne už to nie je terasa, je to herňa. Vďaka Nadácii pre deti Slovenska, Grantovému 

programu Cloetta, mestu Levice a Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole internátnej 

v Leviciach máme priestor, o ktorom sme roky snívali. Máme splnený sen. Využívať ho 

môžeme na relaxačné aktivity, rozvíjanie motoriky a senzomotoriky, na trávenie voľného 

času počas pobytu ŠKD. 

Veľmi sa tešíme a zároveň Vás do našej herne 

všetkých pozývame.  

 



Balančná doska 

Pravidelné trénovanie rovnováhy je pre všetky deti veľmi dôležité. 

Ochráni ich pred zranením, zlepší držanie tela a spevní  ochabnuté 

vnútorné svalstvo.  Jednoduché aktivity na zlepšenie balansu im však 

môžeme zabezpečiť prostredníctvom nenáročných pomôcok. Na 

školskom  internáte sme sa  rozhodli  na trénovanie rovnováhy vyrobiť 

si – balančnú dosku. Inšpiráciou nám bol  časopis: „ Tvorivé bývanie“, 

ktoré nám ponúklo presný postup výroby. Deti pracovali ako včeličky, 

brúsili, strihali, lepili  a nakoniec sa dočkali. Na  školskom internáte si 

to chcel vyskúšať každý a poviem vám – bola to zábava.  Boli lepší a ešte 

lepší, no  zo súťaženia najlepší boli dvaja – António Stojka  a Vivien 

Víghová. Blahoželáme a všetkým odporúčame.  

Nápady, ako dosku používať. 

Kolísanie  dopredu a dozadu alebo zo strany na stranu. Skúste to aj zo 

zavretými očami. Pri  kolísaní vyvažujte knihu  na hlave. Zahrajte si 

s niekým hru, kto vydrží udržať dlhšie balans. Dajte si pozor, ako dlho 

dokážete udržať rovnováhu bez toho, aby sa okraj dotýkal podlahy. Ak sa 

doska práve nepoužíva na  tréning rovnováhy, môže sa stať loďami, mostmi, stolmi na čajové 

párty a ešte oveľa viac. A to v priebehu jedného dňa. Detská fantázia totiž nemá hranice.                                                                                                        

Mgr. Sylvia Jančová 

Materiál 

•Smreková škárovka  

Na základovú dosku 1ks, 

28x300x600 mm 

na polkruhy 1 ks, 28x300x300 mm 

na spevnenie konštrukcie 1 ks, 

28x850x164 mm 

•Skrutky na drevo 17 ks, 4x40 mm 

Náradie 

•Uhoľník, ceruzka 

•Lazúra na drevo do exteriéru 

•Štetec 

•Priamočiara píla 

•Brúska alebo brúsny papier č.120-180 

•AKU skrutkovač 

 

 

Pracovné vyučovanie na II. stupni  

Žiaci z II. stupňa v rámci pracovného vyučovania usilovne pracovali. Začali na školskom 

políčku, kde si plánujeme nasadiť zeleninu. Silní chlapci sa podieľali na odstraňovaní 

zvyškov starých kolotočov, dievčatá nezaháľali a upratovali školský areál – zametali, zbierali 

smeti a okopávali záhony, trhali burinu. Chlapci boli pomôcť aj na Požiarnickej ulici, kde 

urobili poriadok a vynosili postrihané konáre. 



 

Medzinárodný deň detskej knihy 

Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň narodenia rozprávkara, 

dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Aj naši žiaci si 

pripomenuli tento deň a  prostredníctvom knižiek nazreli do čarovného 

sveta rozprávok, dozvedeli sa niečo o živote H. CH. Andersena, 

zoznámili sa s jeho dielami.   

     
Žiaci VIII. B triedy z Kalnej nad Hronom sa zapojili do čitateľskej gramotnosti. 

Prostredníctvom prezentácie, ktorú pre nás pripravila pani učiteľka Mirka Minárová, spoznali 

životopis spisovateľa Hansa Christiana Andersena, ktorý si aj prečítali 

a zistili, že písal krásne 

rozprávky pre deti. 

Najznámejšie rozprávky, ktoré 

ho preslávili boli ,, Dievčatko 

so zápalkami, Škaredé káčatko, 

Snehová kráľovná a ďalšie. 

Žiaci skladali rozstrihané 

obrázky a hádali z akej je to 

rozprávky. Ďakujeme pani 

učiteľke Mirke. 



Apríl v MŠ 

Mesiac apríl sa niesol v duchu jarnej atmosféry. Povestný je 

svojim bláznivým počasím a typické aprílové počasie nás 

nesklamalo ani tento rok .  

Bláznivé aprílové počasie nám však nezabránilo v super 

aktivitách, ktoré si detičky spolu s pani učiteľkami užili 

naplno . V prvých aprílových dňoch po Veľkej noci sme si pripravili pre naše detičky 

typickú veľkonočnú aktivitu s názvom „  Hľadaj ma“. Cieľom aktivity bolo hľadanie 

veľkonočných vajíčok, ktoré sme spolu s pani učiteľkami poskrývali v našom areáli materskej 

školy. Hľadanie veľkonočných vajíčok bolo veľmi zábavné, náučné a deti si túto aktivitu 

vychutnali . 

Deň Zeme v škôlke 

Ďalšou akciou v mesiaci apríl bol Deň Zeme, ktorý sa konal 22.4.2021 a my sme si ho 

pripomenuli tiež.  Pri tejto príležitosti sme si prostredníctvom motivačných videí pozreli, ako 

sa máme správne starať o prostredie v ktorom žijeme, ktoré veci by sme mali robiť a ktoré 

nie, ako správne šetriť s vodou a pripomenuli sme si, akú veľmi dôležitú funkciu má pre nás 

všetkých naša Zem.   
Taktiež sme si opäť skrášlili naše škôlkárske nástenky  prácami, ktoré si detičky spolu s pani 

učiteľkami vytvorili. Výtvarné práce máme vystavené v interiéroch škôlky, ktoré nám robia 

radosť a ktoré sú plné krásnych a rôznorodých  jarných farieb.  

Ako môžete vidieť na fotkách, spolu s našimi pani učiteľkami sme usilovne pracovali, stále sa 

zlepšujeme a sme veľmi šikovní    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poďakovanie  

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať rodičom 

nášho žiaka navštevujúceho špeciálnu materskú 

školu III. triedu 

JEŽKOV za veľmi 

milý a príjemný darček 

v podobe tričiek 

s menom a naším  

triednym symbolom 

Ježkom . Za sponzorský dar veľmi pekne ďakujeme, tričká 

potešili nielen detičky, ale aj pani učiteľky.  

ĎAKUJEME pán a pani Zátopekovci!!!  

 Jar v internátnom dvore 

Jar je už v plnom prúde so všetkým, čo k nej 

neodmysliteľne patrí. Tešíme sa z dlhších dní, hrejivých 

slnečných lúčov a stále meniacej sa prírody vôkol nás. 

Každý deň objavíme niečo nové, čo nás poteší – 

rozkvitnutý stromček, nové púčiky kvetov či stále 

sviežejšiu zelenú trávu. 

Aj deti v našom školskom internáte si užívajú toto krásne 

ročné obdobie. Veľa času trávime vonku pri rôznych 

jarných činnostiach. Aby sme sa v našom internátnom 

dvore cítili príjemne, skrášlili sme si ho úpravou záhonov 

a vysadením nových kvetov. Záhony sme vyhrabali, okopali a dosypali novú mulčovaciu 

kôru. Okná a oddychovú zónu nášho internátu zdobia kvetináče s pestrými letničkami, o ktoré 

sa budú deti starať v rámci ekologickej výchovy. 

Deti si zaslúžia veľkú pochvalu – do všetkých prác sa aktívne a so záujmom zapájali. Všetci 

spoločne máme radosť z dobre vykonanej práce a už sa tešíme na chvíle strávené 

v príjemnom prostredí.                                                                            Ing. Danica Karlíková 

 

Deň Zeme v PrŠ 

Dňa 22.4.2021 si aj žiaci PrŠ  pripomenuli ,,Deň Zeme''. Namaľovali si strom, na ktorom boli 

listy s námetmi  a rôznymi spôsobmi ochrany životného prostredia. Ďalšou aktivitou bol ECO 

kvíz, v ktorom si mohli overiť svoje vedomosti o recyklovaní odpadu a test svojej ECO stopy 



na životnom prostredí. Aby sme pomohli našej Zemi aj činmi, postarali sme sa o ovocné 

stromy v našom sade - prevzdušnili sme im zem, vytrhali burinu, vyzbierali odpadky a 

pozametali chodníky. Dnes sme sa tešili, že sme mohli aj my urobiť niečo dobré, pekné a 

užitočné pre našu planétu Zem. 

    

Deň Zeme v Kalnej 

22. apríl ,, DEŇ ZEME"  - ako udržať našu Zem krásnu a 

zdravú. Žiaci VIII. B triedy z Kalnej  

nad Hronom si v tento deň pozreli 

prezentáciu na danú tému o ochrane 

prírody. V rámci prechádzky k rieke 

Hron zbierali v okolí odpadky, ktoré 

tam zanechali nezodpovední ľudia. 

Pripomenuli sme si dôležitosť 

triedenia odpadu/recyklovanie, aby 

sme aj my prispeli maličkosťami našej planéte. Žiačka Irenka 

Kopáčová nakreslila prírodu tak,ako ju ona vidí, krásnu a zdravú. 

Deň Zeme v internáte 

Už od roku 1970 si 22. apríla každoročne pripomíname Deň Zeme. Ide o ekologicky 

motivovaný sviatok, ktorý nám má pripomenúť našu závislosť na cenných daroch 

poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, 

a preto je veľmi dôležité venovať sa otázkam životného prostredia. Cieľom je uchrániť 

jedinečnosť, pestrosť a bohatstvo našej planéty pre budúce generácie. 

Aj deti v našom školskom internáte si spolu s pani vychovávateľkami pripomenuli tento 

významný deň. Naša Zem zápasí v súčasnosti s veľkými problémami, ale tie vznikajú 

z maličkostí. Každý môže svojou troškou prispieť k zlepšeniu situácie a najlepšie je začať od 

seba. Naša krásna planéta si zaslúži pozornosť a ochranu a to nielen jeden deň v roku. Pani 

vychovávateľky pripravili pre deti množstvo zaujímavých aktivít. Cieľom bolo rozvíjať 

environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom. Najskôr sme deťom 

prostredníctvom pútavej prezentácie a náučných videí priblížili význam tohto sviatku. Deti 

spoločne vytvorili pekný tematický plagát, riešili zábavné úlohy, pozreli si rozprávku 

a zaspievali pesničky k tejto téme.  

Keďže najmä praktickými činnosťami  majú deti oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa 

s myšlienkou ochrany prírody a životného prostredia, množstvo aktivít sme absolvovali 



vonku. Deti spolu s pani vychovávateľkami poupratovali areál internátu a aj jeho okolie, kde 

sa počas zimy nahromadilo množstvo odpadu. Všetci pracovali veľmi usilovne a zaslúžia si 

veľkú pochvalu. Náš internátny dvor sme si 

skrášlili vysadením kvietkov, o ktoré sa deti 

budú starať v rámci ekologickej výchovy. 

Poukázali sme deťom tiež na to, že naša 

planéta je domovom nielen nás ľudí, ale 

rovnako patrí všetkým živočíchom a rastlinám, 

ktoré na nej žijú. Bez nich by bol náš život 

veľmi jednotvárny a smutný. Naše deti sa 

pravidelne starajú o kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré 

máme vo dvore internátu a keďže majú radi 

všetky zvieratká, rozhodli sme sa podporiť aj útulok pre opustené zvieratká v Leviciach.  

Tohtoročný Deň Zeme v našom internáte sa vydaril - bol pestrý, zaujímavý a plný aktivít. 

Máme radosť z toho, že sme urobili niečo prospešné a zmysluplné  - deti sa naučili množstvo 

nových vecí, upratali a skrášlili sme si naše okolie, pomohli opusteným zvieratkám a to 

všetko nás hreje pri srdiečku. Zem je len jedna a vážme si všetko, čo nám dáva. 

Ing. Danica Karlíková 

   

Deň Zeme s III.A 

je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. 

apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom 

Zeme, ktorý sa konal počas osláv 

jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. 

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný 

sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného 

prostredia.  Veľa rozhovorov sa vedie o tom, ako 

zabrániť znečisteniu životného prostredia. My,  žiaci  

III. A sme od rečí prešli ku skutkom. Natiahli sme si 

rukavice, zobrali igelitové vrecia a vybrali sme sa do 

terénu. Verte, či neverte, po hodine zbierania odpadkov 

v okolí školy, sme do kontajnera vysýpali 6 plných vriec. 

Vlastným očiam sme nechceli veriť, čo všetko sme 

v tráve našli a čudujeme sa, prečo je to na zemi. Aj doma 

žijú ľudia ako v chlieve. Asi. Ku niektorým by sme na 

návštevu nechceli ísť. My, tretiaci, však máme doma 

čisto. A tak isto sa správame aj k prírode. Ako by bola naša.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rovnodennos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/21._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie


Deň Zeme s IV.F 

Máme radi našu školu, máme radi Slovensko, máme radi našu Zem. 

 

Deň Zeme v II.A 

Žiaci II.A si vyrobili nádherný plagát na Deň Zeme. 

 

Deň Zeme  II. stupeň     

Už tradične 22.apríla si pripomíname „Deň Zeme“. Sú to vlastne narodeniny našej krásnej 

modrej planéty. Deň Zeme vznikol ako reakcia na 

rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. 

Cieľom Dňa Zeme je pripomenutie si našej závislosti 

na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje.  Žiaci 

z tried so vzdelávacím 

variantom A, si pri tejto 

príležitosti vzdelávacími 

aktivitami zhotovili plagát 

a knihu a vyčistili areál a 

okolie školy.  

     Na Deň Zeme sa niektorí žiaci Spojenej školy internátnej - v 

spolupráci s mestom Levice a ďalšími ZŠ - zúčastnili upratovania 

vybraných častí nášho mesta. Zareagovali sme tak na výzvu pána 

viceprimátora a predsedu LOS - Jozefa Kuboviča a pomohli sme 

upratať priestor okolo Koháryho pamätníka. Pozametali, vyhrabali 



a vyzbierali sme za tri vrecia rôzneho odpadu. Na záver si naši žiaci vypočuli aj zaujímavú 

prednášku o mieste, na ktorom sa práve nachádzali.  

     

      

 

 

Les ukrytý v knihách 

Les predstavuje výnimočné spoločenstvo, ktoré má nenahraditeľné 

prírodné funkcie. Žiaci si  mali v mesiaci apríl porozprávať o význame 

lesa a prečítať si knihy s lesnou tematikou a zvieratkách. Nakreslili aj 

nádherné výkresy, týkajúce sa lesa a nastal problém vybrať ten najkrajší, 

takže po úvahe bolo rozhodnuté, že odmenené budú všetky Práce 

nájdete vystavené pri jedálni. 



 

  

 

Apríl - mesiac lesov 

Apríl je mesiac venovaný lesom, aby upozornil na ich význam pre človeka aj celú spoločnosť. 

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny a máme to šťastie, že pokrývajú asi 42% 

rozlohy územia Slovenska. Význam lesa je nenahraditeľný, zaslúži si našu ochranu a to nielen 

počas mesiaca lesov. 

V lese sa vždy cítime príjemne, nadýchame sa osviežujúceho čerstvého vzduchu, vôní 

stromov a bylín, môžeme vidieť rôzne lesné zvieratá či započúvať sa do jeho magických 

zvukov. Oddýchneme si, zrelaxujeme a pookrejeme na tele i na duši. 

Keďže počasie nám prialo, s deťmi z nášho školského internátu sme si v rámci vychádzky 

vyšli do peknej prírodnej lokality neďaleko internátu. Deti spoznávali  rôzne druhy stromov, 

ktoré sú už v plnej kráse - listnatých aj ihličnatých a porovnávali ich vzrast, tvar koruny, 

listov či farbu kôry. Zaujali ich tiež letokruhy na spílených kmeňoch stromov. V tráve pod 

stromami sme pozorovali pestrý život ríše hmyzu. 

Deťom sa v lesnom prostredí veľmi páčilo a ani sa nám nechcelo z tohto pekného miesta 

odísť. Les má skutočne svoje čaro a pozitívny účinok na človeka. Určite sa sem ešte vrátime 

a tešíme sa, čo nové si pre nás príroda pripraví.                                    Ing. Danica Karlíková 

   

IV.C III.A VII.A 

VIII.A

 

II.A

 



…Predstavujeme Vám triedy 

II.AU 

Rada Vám predstavujem  II.AU triedu. Naša chlapčenská trieda je na Požiarnickej ulici.  

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Harmanová 

Asistentka učiteľa: Bc. Denisa Tarajčáková   

V našej triede je 5 chlapcov rôznych ročníkov. Tak si ich predstavíme po jednom. 

 

Števko - „V máji budem mať 8 rokov, som prvák. Cez týždeň som na internáte v skupine 

Danicky Karlíkovej. Rád sa učím a som kamarátsky. Najradšej počúvam hudbu: Miro Jaroš 

a pieseň: Keď si šťastný... Ja som šťastný, veselý, 

                                           rád mám všetkých v okolí.   

                                           Kreslím, píšem, recitujem, 

                                           rodinu ja obľubujem“.  

Lacko -  „Mám 8 rokov, som prvák. Tablet je môj kamarát,  

                                                             poď sa aj ty so mnou hrať. 

                                                             K tomu ešte angličtina, 

                                                             v prírode sa dobre dýcha. 

                                                             Čítať ja už veru viem, 

                                                             všetko čo chceš, ti poviem“.   

Maťko - „ V júni budem mať 10 rokov. Tabuľu ja mám rád, 

                                                                    pexeso, hry a tak trochu aj anglicky. 

                                                                    Hry s loptou na školskom dvore, 

                                                                    pohyb, skoky v trampolíne“. 

Dávidko - „V máji budem mať 8 rokov. Všetko k sebe priraďujem,  

                                                                    čísla veľmi obľubujem,   

                                                                    doma miešam, vylizujem 

                                                                    s mamičkou ja veru pečiem“. 

Miško - „ Som druhák, v máji budem mať 9 rokov. Pýtate sa čo mám rád? 

                                                                                     Spievať, hrať sa, zabávať.. 

                                                                                     Poznám čísla, písmená,   

                                                                                     na dvore je zábava“.          



 

 

.................................................................................. 

IV.F variant C 

Triedna učiteľka: Mgr. Marta Bušovská 

Asistentka učiteľa: Mgr. Kristínka Pakšiová 

Predstavujeme Vám Adriána, Lili, Peťka a Tomáška. Nikto sa neteší do školy 

tak, ako my. Tu dokážeme všelijaké veci, lebo nám pomáhajú tety: Marta a 

Kristínka. 

   

    

Adrián 
                 Lili 
    Peťko 
            
Tomáško 



Trieda III.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Gáfriková 

Asistentka učiteľa: Ivanka Obertová 

Karolína Bereczová je naša dievka Makulienka. 

Jakub Hereng – Keď môžem, rád pomôžem! 

Dávid Lisý – Hravý, urečnený a hlavne zdravý. 

Samuel Matuška – Kde máte stoličku? Posedím 

si chvíľočku. 

Viktória Plačková – Deti, poďte sem, ja som 

Vaša mamička! 

Matej Veselovský – triedny dídžej Bobo. 

António Stojka - náš kamarát, každý ho má rád. 

 

Trieda II.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Mária 

Marcineková 

Asistentka učiteľa: Diana Mrázová 

Erik pochádza z dedinky Jasová. Tu žije so svojou 

mamou, súrodencami. Je veľmi šikovný a neustále aktívny. Má 

veľmi rád pochvalu a chce robiť všetko najlepšie. Pri pobyte 

vonku sa hrá rád na policajtov. 

Ivanko býva v Leviciach. Tu býva so svojou rodinou. Kvôli 

svojmu ochoreniu nechodí často do školy, ale keď príde je veľmi 

rád. Teší sa, že je medzi kamarátmi. Rád pracuje pri tabuli a 

hravou formou sa učí nové veci.   

Sofia žije v dedinke Čifáre, tu býva so svojimi rodičmi. Každé ráno 

musí cestovať autobusom. Každý deň sa teší do školy. Ráno máme 

rituály - učesanie vlasov a deň môže začať. 

Veľmi si obľúbila písanie, vyfarbovanie. Pekne 

pracuje.  Rada sa hrá, má svoje obľúbené 

hračky.   

Vivien je cez týždeň na internáte. Pochádza z 

dedinky Žitavce. Je to také malé šidlo. Veselá, 

usilovná a veľmi snaživá. Rada pomáha svojim 

spolužiakom. Pri pobyte vonku  je najradšej na 

trampolíne a ihrisku Žihadielko.  

Pri každej činnosti im pomáha  asistentka 

Dianka. 



Môj idol 

Dnes Vám predstavíme idoly 

dievčat zo VII.A Katrinky 

a Libušky. 
Katrin a jej idoly 

Akın Akınözü – má ho rada, lebo je 

výborný herec a dobre vyzerá. 

 

 

 

Ján Bendig – je dobrý spevák, 

má piesne, ktoré sa mi páčia. 

Ján sa narodil 14. februára 1994 

v Hradci Králové. Má štyroch 

súrodencov. V detstve 

navštevoval chlapčenský 

spevácky zbor "Boni pueri". 

Sima je speváčka 

a má dobré piesne. 

Začínala v Hlase Česko Slovenska, dnes je jednou z 

najpočúvanejších speváčok u nás. 

 

Libuška a jej idoly 

Akın Akınözü - má ho rada, lebo je dobrý herec aj dobre vyzerá. 

Narodil sa 22. septembra 1990, vysoký je 180cm. Účinkoval 

v seriáli Spútaný motýľ. Vynieslo mu to aj ocenenie – 

najlepší herec v dramatickom seriáli.  

 

Ebru Şahin - je skvelá 

turecká herečka, ktorá má 

krásne vlasy a dobre vyzerá. 

Narodila sa 18.mája 1994 v Istanbule. 

Tiež hrala v úspešnom romantickom seriáli 

Spútaný motýľ.  



Vtipy 

Chlapi stavajú vysoký komín. 

Stavajú už niekoľko týždňov a keď  

je už takmer hotový, pribehne 

odrazu vedúci a kričí:“ Chlapi, 

stojte, ja som zle otočil stavebný 

plán, my sme mali kopať studňu!“ 

Stretnú sa dva kliešte v lese 

a jeden sa pýta druhého:  

„Tak čo ako sa máš ?“  

„Ani  sa nepýtaj! Dnes ma už  

dvakrát vytočili.“ 

Na diskotéke príde chlapec 

k dievčaťu a pýta sa: 

„Nejdeš si zatancovať?“ 

Dievča sa poteší a odpovedá: 

„Ale samozrejme, idem.“ 

„Tak choď, lebo si nemám kde sadnúť.“ 

Hádanky o zvieratkách 
Ostré zúbky, dlhý chvost, 

v našej komore je hosť. 

Kým my v noci sladko spíme, 

pohostí sa na slanine. 

V stene komory má skrýš, 

jedna stará sivá......... (šym) 

Nie je krajčír, nevie šiť, 

nemá nožnice či niť. 

Klepetom však strihať vie, 

čo chce, to hneď rozstrihne. 

Na dne rieky, veru tak, 

striehne, číha, veľký  ......(kar)       

Kade letí svieti, 

milujú ju všetky deti. 

Býva v lese na kríčku, 

osvetlí nám cestičku. 

Už k nám letí, Hanka šuška, 

 

Aj keď nie je žiadnym kráľom, 

korunku na hlave nosí. 

Vykračuje pyšne parkom, 

škrieka: “Ja som ktosi!“ 

Oká aj na chvoste máva, 

obdivuj pyšného.... (aváp) 

V potoku si šaty perie, 

až kým nie sú celkom biele. 

Odtrhne si trávy kus, 

biela, zanovitá ..... (suh) 

Poletuje nocou tmavou, 

hmyz a mušky chytá. 

Cez deň visí dolu hlavou, 

v diere stromu spí tam. 

V jaskyni má množstvo dier, 

strašidelný........ (reipoten) 

krásna svätojánska... (akšum) 

 

Vtipy aj hádanky vyhľadala Lenka.  

Pýta sa v škole učiteľka: 
„Ďurko, čím je tvoj otec?“ 
„Prosím, lyžicou.“ 
 

Za siedmimi horami, za 

siedmimi dolinami, za siedmimi 

moriami, za siedmimi 

krajinami 

stojí malá chalúpka. Otvoria 

sa na nej dvere, vyjde z nej 

starenka a hovorí: 

„Ej, ale bývam ďaleko!“ 

 



Tajnička 

Medzinárodný ......... .............................. (tajnička) 

každoročne  8. apríla pripomína bohatosť rómskej 

kultúry, tradícií a dejín. 

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

        

        

        

        

        

     

   
 

1. dostávame ich na Vianoce, narodeniny a sviatky previazané mašľou 

2. druhý mesiac v roku 

3. nos psa 

4. názov rieky, ktorá tečie pri Tlmačoch  

(druhá najdlhšia rieka na Slovensku) 

5. slávnostné kreslo panovníka (t..n) 

6. žije v lese, v zime spí a má rád medík 

7. 4 + 4 = 

8. žije v úli, opeľuje kvietky a dáva nám 

medík 

Tajničku pripravila Lenka L. 

Mini test 
Jahodník je 

a) vták, ktorý sa živí jahodami 

b) krík, na ktorom rastú jahody 

c) obec na Slovensku 

Malinovo je 

a) obec Slovenska 

b) malinový porast 

c) šťava z malín 



Módna polícia 
Ako sa Števko nenechal zaskočiť...alebo opäť raz nováčik 

Do kategórie „internátny nováčik“ patrí aj Števko, ktorý býva v našom internáte prvý školský 

rok. Nie, nie... nezabudli sme na neho, ale Števko sa dlhšiu dobu vzdelával  dištančne a teraz 

sa všetci tešíme, že sa opäť vrátil medzi nás. Je žiakom prvého 

ročníka a je veľmi veselý, spoločenský, hravý, má rád hudbu, 

spev, tanec a nepokazí žiadnu zábavu. 

Prišiel na internát s obrovskou cestovnou taškou a táto „indícia“ 

okamžite upútala pozornosť službukonajúcej hliadky módnej 

polície. Všetci sme mali tušenie - hraničiace s istotou, že si ho 

pri najbližšej príležitosti poriadne „preklepnú“. A presne to sa aj 

stalo. 

Števko si ešte len začal vybaľovať veci a už mu boli v pätách. 

Nenápadne sa dostali do jeho izbičky a začali si ho fotografovať. 

Ale Števko – hoci to bolo jeho prvé osobné stretnutie s módnou 

políciou – sa veru nezľakol. S úsmevom na tvári ochotne 

zapózoval a pozornosť polície si vyslovene užíval. Na druhý deň ho čakali cestou do školy a 

odfotili si ho v jeho školskom „outfite“. Poobede sa zase objavili v internátnom dvore a chceli 

vedieť ako si Števko poradí s voľnočasovým oblečením. 

Ale Števko sa so všetkými nástrahami módnej polície popasoval so cťou a hoci ho poriadne 

vyobracali, nenašli nič, čo by mu na jeho oblečení mohli vytknúť. Ba práve naopak – udelili 

nášmu Štefanovi veľkú pochvalu. Bravó, Števko, zvládol si to na jednotku s hviezdičkou! 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu 

 

Čo nás čaká v mesiaci máj: 

- Svetový deň bez tabaku - 31.máj  

- Deň matiek – 9.máj 

- Prehliadka recitátorov 

- Hádam, hádaš, hádame 

- Deň mlieka 

- Svetový deň hygieny rúk 

- Dopravná výchova - 10.máj 

- Svetový deň rodiny - 15.máj 



Módna polícia 2 

Ako sa obliecť podľa Kristínky 
Kristínka je veľmi milé dievča a aj ochotné sa podeliť o svoje módne kúsky, 

ktoré má v skrini. Kika mala veľkú dilemu, čo ukázať zo svojho šatníka, lebo sa 

veľmi rada oblieka. Nakoniec sa rozhodla, že sa podelí s nami o svoje  

najobľúbenejšie outfity. Veľmi rada nosí oblečenie, ktoré je ľahko 

kombinovateľné – či už k nohaviciam alebo k sukni. Nezabudla svoje módne 

vychytávky doladiť aj moderným účesom – drdolom, ale ukázala nám aj svoje 

krásne dlhé vlasy. Veľká pochvala jej šatníku, lebo je hravý a kombinovateľný 

 

   



SLABIKY 
Pomenuj a napíš slová pod obrázky. Vytlieskaj ich po slabikách. Dvojslabičné 

slová preškrtni. Obrázky si vyfarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Urobila Lenka. 

 

 



 

Školský internát v plnej zostave 

 
Vaša redakčná rada v zložení:  

Lenka Lakatošová  IX.A  

Lenka Parádiová  IX.A  

Vaneska Račková IX.A 

Ivetka Rafaelová IX.A 

Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 

 

 

ČASOPIS VYTLAČIL: 

 

 

 

 


