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Úvod 
 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  
sme veľmi radi, že aj v tomto školskom roku budeme naďalej pokračovať vo 
vydávaní nášho školského časopisu. A verte -neverte je to  piaty školský rok, čo 
vychádza náš časopis. Tešíme sa, že máme skvelé pani učiteľky a šikovných 
žiakov, ktorí sa spolupodieľajú na jeho tvorbe. Patrí Vám veľká vďaka 
a pochvala 😊😊 
V septembrovom čísle sa dozviete, čo robili, zažili a ako pracovali naše deti 
a naši žiaci s pani učiteľkami. Možno sa inšpirujete módou v Módnej polícii 
a zabavíte sa pri tajničke a vtipoch. 
Prajeme príjemné čítanie.                                                         Redakcia Špecka 

 
Vymaľuj podľa pokynov: 

Písmeno H vymaľuj na modro, všetky samohlásky na žlto, písmená B 
a D daj zelené, L ružové, J oranžové, G a C hnedé. Zostávajúce 

písmenko daj červené.  

 



Rozhovor s novou pani učiteľkou Mirkou a pedagogickými 
asistentkami Markétkou a Martinkou 

Mgr. Miroslava Udvardyová - triedna učiteľka v X.VP          
Obľúbená farba: žltá a zelená 
Najobľúbenejšia činnosť: relax - pozeranie filmov, počúvanie 
hudby, turistika 
Najväčšia slabosť: čokoláda - chuť, vôňa  
Najobľúbenejšia hudba: pop, rock, ... počúvam takmer všetko 
Najobľúbenejší seriál: Oteckovia, Horná dolná, Hry o tróny 
Najobľúbenejšia kniha: Trilógia od Alexandry Adornettovej - 
Záblesk, Záhrobie, Zore; Séria AFTER od Anny Toddovej  
Najobľúbenejšie zviera: mačka, medveď 
Najobľúbenejšie kvety: kalanchoe, ruža 
Najobľúbenejšie ročné obdobie: leto 
Na čo ste v živote hrdá?  Na to, že som bez problémov doštudovala, 
našla si prácu, spravila si rôzne kurzy, webináre a na to, že si idem za svojimi snami.  
Máte  nejaké nesplnené sny? Mám ich viacero -  chcem vyjsť na Etnu - celý život ma lákajú 
sopky, tornáda - mám rada nebezpečenstvo a preto chcem ísť na činnú sopku a ísť niekam do 
Ameriky a vidieť naživo tornádo :D. 
Máte  nejaký cestovateľský sen? Chcem 
precestovať celé Taliansko, Ameriku.  
Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – 
leňošíte?  
-Aj aj - rada relaxujem na pláži alebo na záhrade, 
ale rada spoznávam aj nové veci - prírodu, 
pamiatky - milujem turistiku.  
Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste 
chceli žiť, ktorá by to bola? TALIANSKO♥ 
Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si 
obliekate?  Milujem módu - aj keď aktuálne trendy som nikdy nesledovala, vždy som nosila 
to, čo sa mi páčilo a čo mám rada - rada si kombinujem oblečenie s nechtami :D :) aby som 
ladila, rada nosím tričko, legíny a tenisky, ale nepohrdnem ani sukňami či šatami a opätkami, 
keďže som maličká :). 
Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? 
"Nikdy sa nevzdávať". "Láska hory prenáša" - som totálny romantik. 
A hlavne - motto - citát od Walta Disneyho - „Všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme 
snahu ich zrealizovať.“ 
 
Bc. Markéta Belaiová – pedagogický asistent učiteľa  v X.VP 
Obľúbená farba:  modrá 
Najobľúbenejšia činnosť: tanec  
Najväčšia slabosť: dobrosrdečná 
Najobľúbenejšia hudba: Lucie Vondráčková 
Najobľúbenejší seriál: Slunečná 
Najobľúbenejšia kniha: Vtáky v  tŕní 
Najobľúbenejšie zviera: pes 
Najobľúbenejší kvet: ruže 



Najobľúbenejšie ročné obdobie: leto 
Na čo ste v živote hrdá?  Na svoje  deti.  
Máte  nejaké nesplnené sny?  Dokončiť si školu. 
Máte  nejaký cestovateľský sen?  Ani nie. 
Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – leňošíte? Tak na 
polku, trochu slnka, trochu športu. 
Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste chceli žiť, ktorá by to 
bola?  Nemám vybranú krajinu kde by som chcela žiť. 
Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si obliekate?  K móde mám 
kladný vzťah. Rada nosím šaty, sukne. 
Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? Jediný človek, ktorý 
nerobí chyby, je človek, ktorý nikdy nič neurobil. Theodore Roosevelt 
 
Martina Danková – pedagogický asistent II.VP     
Obľúbená farba: modrá 
Najobľúbenejšia činnosť: prechádzky v prírode 
Najväčšia slabosť:  Snáď som správne pochopila otázku. Ale najviac ma 
vie rozcítiť, keď niekto ubližuje slabším a bezbranným. Či už sa to týka 
ľudí alebo zvierat.  
Najobľúbenejšia hudba: Nemôžem povedať, že najobľúbenejšie, ale 
uprednostňujem skôr slovenské piesne na štýl ľudových. 
Najobľúbenejší seriál: Konkrétne žiadny seriál nemám obľúbený, ale 
rada si pozriem zábavné seriály.   
Najobľúbenejšia kniha:  Taktiež nemám najobľúbenejšiu knihu, ale 
rada si prečítam skutočné príbehy.  
Najobľúbenejšie zviera: pes 
Najobľúbenejšie kvety: ruža, orchidea 
Najobľúbenejšie ročné obdobie: leto 
Na čo ste v živote hrdá?  Hrdá som na to, akých ľudí mám okolo seba.  
Máte  nejaké nesplnené sny? Asi každý máme nejaký nesplnený sen, no mojím snom je veľa 
cestovať po svete a vidieť jeho krásy.  
Máte  nejaký cestovateľský sen? Veľmi ma láka 
navštíviť Peru. Je to môj d lh o ro čný sen ,   ale v každej 
krajine je niečo, čo ma tam láka. 
Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – 
leňošíte? Samozrejme aktívne. Mám rada túry, ale rada 
si aj oddýchnem. 
Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste chceli 
žiť, ktorá by to bola?  Švajčiarsko. Tá krajina je 

nádherná.  
Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si 
obliekate? Vzťah k móde mám ako každá žena. 
Rada nakupujem, páčia sa mi pekné kúsky, no 
najradšej si oblečiem pohodlné veci, v ktorých 
sa cítim komfortne.   
Máte nejaké životné motto, ktorým sa 
riadite?  Neriadim sa mottami.  
 



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

Piateho septembra  sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
školského roka 2022/2023. Pán riaditeľ Mgr. Ján Regász  

privítal všetkých prítomných a 
prihovoril sa rodičom žiakov, 
pedagogickému zboru a 
samotným žiakom. Pán riaditeľ 
privítal novú pani zástupkyňu 
Mgr. Silviu Chrienovú 
a zároveň poďakoval za 
dlhoročnú prácu bývalej pani zástupkyni Mgr. Adriane 
Pavlovičovej. Všetkým zaželal úspešný a šťastný nový školský 

rok a odovzdal slovo pani zástupkyni PaedDr. Monike Krammerovej, ktorá prítomných 
oboznámila s rozdelením tried  a triednymi učiteľmi. Predstavila nám tiež žiakov prípravného 
ročníka aj našich nových prváčikov.    

Začiatok nové školského roka 2022/2023 

V polovici septembra boli zverejnené výsledky celoslovenského kola výtvarnej súťaže Rómska 
paleta 2022.V tomto roku sa uskutočnil už 11. ročník tejto súťaže, ktorá je určená pre žiakov 
rómskej národnostnej menšiny a jej cieľom je podnecovať 
a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych detí. 
Vyhlasovateľom súťaže bolo Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade. Téma výtvarných prác v tomto roku 
bola rozprávková – Guliverove cesty. Aj žiaci našej školy 
sa v hojnom počte zapojili do súťaže a ich práce sme v júni 
odoslali do celoslovenského kola. V septembri sme sa 
dozvedeli radostnú správu – až sedem žiakov našej školy 
získalo ocenenie v celonárodnom kole a to v oboch 
kategóriách –žiaci do 10 rokov a žiaci od 11 rokov. Je to 
veľký úspech, pretože konkurencia bola veľká. V 1. kategórii súťažilo 74 škôl a 259 výtvarných 
prác a v druhej kategórii 113 škôl a 520 prác. O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná 
umelecká porota. Naši žiaci získali diplom a čestné uznanie a to nasledovne: 
Erik Belkovič a Jakub Hereng – pod vedením pani učiteľky Mgr. Tatiany Pivarčovej 

Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Rómska paleta 2022 

Štefan Stojka – pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Harmanovej 
Rémus Rafael – pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Klikovej 
Eduard Rafael a Natália Lakatošová – pod vedením pani učiteľky Mgr. Miroslavy Minárovej 
Vanesa Vyšňovská – pod vedením pani učiteľky Mgr. Andrey Michalovej 
Výstava ocenených výtvarných prác je umiestnená v spoločných priestoroch Podtatranského 
osvetového strediska v Poprade od 20. septembra do 30. októbra 2022 a je sprístupnená širokej 
verejnosti. Všetkým oceneným žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme k dosiahnutému 
úspechu. Ďakujeme za ich aktivitu, nadšenie a tvorivosť, ktoré vložili do svojich prác a tým 
prispeli k reprezentácii a zviditeľneniu našej školy na verejnosti.                         
Ing. Danica Karlíková 

Žiaci II. VP a X. VP navštívili soľnú jaskyňu. Pobyt v soľnej 
jaskyni je originálnou, účinnou a čisto prírodnou metódou 
zvanou haloterapia. Nasýtený vzduch v jaskyni vytvára 
mikroklímu, ktorá má mimoriadne pozitívny vplyv pri liečení 
širokého spektra ochorení a výrazne podporuje imunitný systém, 

Návšteva soľnej jaskyne 



tak u detí ako aj u dospelých. 
Vďaka veľkému množstvu soli na malej ploche sú výsledky po opakovaných pobytoch 
v soľnej jaskyni dokonca rýchlejšie ako po pobyte pri mori. 
Opakovaný pobyt v takomto prostredí prirodzene  bráni opakujúcim sa zápalom dýchacích 
ciest a znižuje chorobnosť detí.   Súčasťou terapie sú svetelné efekty a relaxačná hudba, ktorá 
využíva princípy muzikoterapie. V jaskyni sme strávili 45 minút, kde sme zažili nové podnety 
a relaxovali, čo bolo pre všetkých veľmi príjemné. Tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

    

Po dlhých letných prázdninách sa 5. septembra 
otvorili brány škôl a začal sa nový školský rok 
2022/2023 – pre mnohých už rutina, no pre niekoho 
úplne nový zážitok. 

Pestrý september v I. VP 

Do tej druhej skupiny patria aj niektorí žiaci z I. VP, 
ktorí prekročili brány školy po prvý raz. V našej 
triede je šesť žiakov – dvaja „ostrieľaní“ štvrtáci 
Sofia a Teodor a v tomto školskom roku privítali 
medzi sebou štyroch nováčikov. Milotka a Damián sa 
poznajú už dávno - spoločne navštevovali našu 
materskú školu, Eduard k nám prišiel ako prváčik 
z CDR Žitavce a Samuel býva v Šarovciach, kde 
chodil do ZŠ a od septembra je našim spolužiakom. 
Edko so Samkom bývajú cez týždeň v školskom 
internáte, kam odchádzajú každý deň po vyučovaní. 
Prvý deň v škole sme sa všetci srdečne zvítali 
a zoznámili sme sa. Aj rodičia detí si nenechali ujsť 
tieto vzácne chvíle -  zúčastnili sa slávnostného 
otvorenia školského roka, spoznali pedagógov svojich 
detí, pozreli si triedu a dozvedeli sa množstvo 
dôležitých informácií. Triednou učiteľkou v I. VP 
je Mgr. Tatiana Pivarčová a novou asistentkou 
v tejto triede je Ing. Danica Karlíková.   
Prvé dni v škole prebiehali v pokojnej a uvoľnenej 
atmosfére. Občas sa pridružil aj malý smútok za 
mamičkou, čo však nie je nič nezvyčajné 
a správnym prístupom ľahko prekonateľné. 
V septembri nám prialo aj počasie a my sme 
s radosťou využívali hrejivé slnečné lúče na pobyt 



vonku – chodili sme na vychádzky, športovali na 
kolobežkách, hrali sa na ihrisku a zoznamovali sa s okolím 
školy. Pani učiteľka Táňa urobila deťom malú „exkurziu“ po 
našej škole. Ukázala im všetky zaujímavé miesta – 
multisenzorickú snoezelen miestnosť, oddychovú terasu, 
telocvičňu, vonkajšie ihrisko, záhradu a jedáleň, kde si každý 
deň pochutíme na dobrom obede. Deti sa postupne 
oboznamovali s vyučovacími predmetmi – veľkí štvrtáci si 
precvičili už nadobudnuté vedomosti a noví spolužiaci sa tiež nenechali v ničom zahanbiť. 
S radosťou komunikovali s pani učiteľkou a robili prvé krôčiky v písaní, čítaní, matematike 
a vecnom učení. Veľkú radosť urobila deťom hodina hudobnej výchovy v našej 
muzikoterapeutickej miestnosti. V septembri sme tiež stihli navštíviť aj knižnicu a soľnú 
jaskyňu, kam budeme v priebehu roka chodiť pravidelne. 
September v našej  I. VP sa vydaril. Všetky deti sa už adaptovali na nové prostredie a do 
školy chodia s radosťou. Spoločne sa tešíme na ďalšie dni v škole a na všetko nové, čo nás 
čaká.                                                                                  Ing. Danica Karlíková a žiaci z I. VP 
 
                                                    Jeseň 
                     Koniec leta pomaličky,štebocú si lastovičky. 

Poďme všetci na dvor 

Deti bežia do školy, pusto bude na poli. 
Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti. 

Farbičkami tromi farbí jeseň stromy. 
Maľuje a ráta: žltá , hnedá ,zlatá ... 

Jeseň  je v plnej kráse a farebnosti, stromy hýria 
farbami a keďže nás „Pani Jeseň“ obdarila 
a potešila krásnym slnečným počasím, tak sme si 
spolu s deťmi naplánovali jesenné upratovanie 
dvora.  
Na začiatku sme deti rozdelili do skupín a zadali 
sme úlohy, rozdali pracovné náradie – fúrik, 
lopaty, hrable, metly a s chuťou sme sa pustili do 
práce. Jedna skupinka vyhrabávala opadané lístie z trávnika. Druhá 
skupinka zbierala nahrabané kôpky lístia a nakladala do fúrika. Tretia 
skupinka vytrhávala burinu pri obrubníkoch a zámkovej dlažbe 

a následne sme vytrhanú burinu a lístie na asfalte pozametali a dávali do fúrika. Slniečko nás 
počas práce šteklilo po tvári a príjemne zohrievalo. Deti pracovali usilovne ako včeličky. 
Staršie deti pomáhali  pri práci mladším kamarátom a všetci sme mali radosť z čistého  
internátneho dvora . Za dobre vykonanú prácu dostali deti zdravú odmenu -  ovocie, ktoré im 
priniesli pani vychovávateľky zo svojich záhrad. 
 

V našej I. VP sa snažíme pre dobrú atmosféru 
a pekné vzťahy urobiť maximum. Aby sa žiaci 
dokázali učivo naučiť čo najlepšie, musia sa v triede 
cítiť šťastne. K tomu nám významne napomáha 
ranná komunita – tzv. ranný kruh, ktorý sa stal 
každodennou súčasťou vyučovania v našej triede. 
Kruh nemá začiatok ani koniec, čím vyjadruje 
rovnocennosť vzájomných vzťahov a jeho 

Ranný kruh v I. VP 



pravidelné uskutočňovanie výrazne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede. 
Ráno sa pohodlne usadíme na koberci do tureckého 
sedu. Keď sedíme spoločne v kruhu, dobre na seba 
vidíme a môžeme sa oveľa lepšie vnímať. Máme 
vzájomný očný kontakt, sme približne v rovnakej výške 
a všetci, teda pedagógovia aj žiaci, sú v rovnocennej 
pozícii. Úlohou ranného kruhu je nenásilne preladiť deti 
na vyučovanie a vytvoriť pozitívnu motiváciu k učeniu. 
V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery a posilňujú sa 
pravidlá spolužitia. V rannom kruhu sa  uplatňuje 

partnerský prístup, pričom je však potrebná dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel 
– aktívne počúvanie, dôvera, oslovovanie sa navzájom, úcta, trpezlivosť, pravdivosť slov 
a činov. 
V rannom kruhu si vždy zaspievame motivačnú pesničku,  zarecitujeme básničku 
a precvičíme správnu výslovnosť a pamäť. Priestor na vyjadrenie dostane každé dieťa. 
Držíme sa pritom za ruky a vzájomne si odovzdávame pozitívnu energiu, ktorá nám vydrží po 
celý deň. Ranný kruh nie je pre nás strata času, ale dôležitá súčasť každého dňa, na ktorú sa 
vždy tešíme.                                                                       Ing. Danica Karlíková a žiaci z I. VP 

Dňa 22.9.2022 sme si na školskom internáte 
pripomenuli koronu. Pani vychovávateľky si pre deti 
pripravili prezentáciu o korone a deti sa v rámci 
diskusie aktívne zapájali so svojimi postrehmi 
a vedomosťami. Porozprávali sme sa o potrebnej 
prevencii aj o tom, čo robiť, keď už koronu dostanú. 
V rámci popoludnia sme sa naučili pesničku od Mira 
Jaroša, ktorej text Vám sem prikladáme, aby ste si 
pesničku mohli tiež zaspievať, nakoľko je veľmi 
poučná.   

Hrou o korone  

Čisté rúčky 
Ruky, ruky, čo ste robili? 

V záhrade sme kvety sadili. 
A čo teraz urobíme keď je všetko hotové, 

keď sú kvety nasadené, kto mi na to 
odpovie? 

Ja to viem, ja to viem hneď si ruky 
umyjem. 

Ruky, ruky, čo ste robili? 
Z piesku sme si hrad postavili. 

A čo teraz urobíme keď je všetko hotové, 
keď hrad stojí a je krásny kto mi na to 

odpovie? 
Ja to viem, ja to viem hneď si ruky 

umyjem. 
Ruky, ruky, čo ste robili? 

Z parku sme sa domov vrátili. 
Chytali sme rôzne veci, zvieratká aj 

chrobáky, 
s farbičkami maľovali slniečko aj oblaky 

Čo teraz? Ja to viem, hneď si ruky 
umyjem. 

Vyhrniem si rukávy a teplú vodu pustím, 
pod ňu svoje ruky dám, kto mi povie čo 

s tým? 
Máme mydlo, to sa zíde, nebude na 

škodu, 
bacily sa zrazu boja, pustím na ne vodu. 

Poriadne ich namydlíme všade medzi 
prstami,  

nech sú čisté z každej strany, pozor aj za 
nechtami. 

Opláchnem ich keď som skončil ešte 
jeden raz, 

potom pekne vysuším ich a sú čisté zas. 
Ruky, ruky, vy to neviete, 
na stole je jedlo prestreté. 

Iba čisté ruky môžu pojesť všetky 
dobroty, 

nech sme veľkí, veď s tým nie je veľa 
roboty. 



Pred jedlom, ja to viem, vždy si ruky 
umyjem. 

Na záchode už je spláchnuté, 
ruky, ruky, už ste umyté? 

Na ruky si mydlo dáme nech sú čisté 
voňajú, 

potom hrať sa môžeme, znova hračky na 
nás čakajú. 

Ja to viem, ja to viem hneď si ruky 
umyjem. 

Ruky, ruky veď už treba spať, 
pôjdeme sa večer okúpať. 

Nielen ruky, celé telo musí predsa  
čisté byť, 

do postieľky ľahneme si, rýchlo oči 
zatvoriť. 

Dobrú noc, krásny sen, 
o rukách už všetko viem. 

 
Na záver nášho veselého a poučného popoludnia si deti vyfarbili draka Koronu, ktorého 
Vám sem tiež prikladáme a za odmenu dostali čerstvé ovocie zo záhrady pani 
vychovávateľky Sylvie. S veľkou chuťou sa vrhli na hrozno a jabĺčka. 

 

Alica Martináková a Peter Lintner. Spolužiaci a kamaráti od detstva. Dokázali sa 
zviditeľniť a zaujať. Peťo vyhadzovaním šiltoviek na strom a Alicka jazdou na koni. Sú 
žiakmi IX.VP a ako ich triedna učiteľka som na nich veľmi hrdá. S pomocou a súhlasom ich 
rodičov si dovolím  priblížiť vám ich príbehy.             

Známe tváre našej školy... 

Alicka začala jazdiť ako dvojročná. Jej staršia 
sestra jazdila v Merci Cheval Krškany a Alicka sa 
nevedela dočkať, kedy si na koníka sadne aj ona. 
Najskôr na koníkovi musela cvičiť. Veľa cvičiť. 
Aj niekoľkokrát do týždňa, aby sa udržala sama. 
Pridali sme aj cvičenie na koníkoch v liečebni v 
Hronovciach. 

Príbeh prvý: Jazdkyňa Alicka (napísala jej 
mamina) 



Asi od šiestich rokov jazdí aj parawestern v Santovke G4-Ranch. 
Rada preteká, má rada potlesk a skvelú atmosféru pretekov. Teší sa, 
keď idú do terénu po lúkach a poliach okolo Santovky. Najradšej však 
má cvičenie na koni. Hádzanie lopty do terča, prenášanie predmetov, 

jazdenie s rukami nad hlavou, sed na dámu, 
triafanie oštepom, nácvik rovnováhy. Zvláda 
vedenie koníka, pamätá si úlohy, takže každý rok 
na pretekoch získa nejakú medailu. 
Tento rok na Majstrovstvách Slovenska 
Špeciálnych olympiád Slovenska v jazdení na 
koni v traile MATP Special Olympics získala 
zlatú medailu vo svojej kategórii a špeciálnu 
cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja . 
Teší sa na každý tréning. Heslom jazdcov G4 Ranch je: "Víťazom je 

každý, kto zdvihol zadok, nesedí doma a chodí športovať."Za každým ocenením je veľa úsilia 
a pravidelného tréningu. 
  
(článok uverejnený v denníku Nový čas, z 02.08.2022) 
Príbeh druhý: Chlapec s Downovým syndrómom baví nevšedným koníčkom okoloidúcich 

Našiel si hobby, ktoré prináša dobrú náladu všetkým naokolo! Peťko (16) z Levíc vyhadzuje 
šiltovky do cieľov vo výškach, najčastejšie do korún stromov. Chlapec s Downovým 
syndrómom je v tom neprekonateľný a do nevšednej záľuby zapája i okolie. 
Peťko sa narodil mamine Angelike ako tretie dieťa. Odmalička ho bavilo niečo vyhadzovať 
do výšok. Od plyšových medvedíkov prešiel do prírody, kde sa ľahšie trénovalo triafanie do 
výšky a tak sa dostali k slovu šiltovky. V ich vyhadzovaní je majster, zábavné príhody 
nastávajú vtedy, keď ich treba dostať na zem. „Tu vyniká Peťkova schopnosť oslovovania 
okoloidúcich. Končí sa to vždy po nejakom čase happy endom. Niektorí sa nechápavo 
pozerajú, iní sa pridajú a vyvíjajú nadľudské úsilie, aby dali šiltovku dolu,“ opisuje mamina. 
Niekedy však čiapka na strome jednoducho zostane a tak sa vyberú na zber čiapok najmä po 
levickom parku. „Už občas možno počuť na týchto miestach o čiapkových stromoch 
a podobné synonymá, ale nech. Naše šiltovky je možné vidieť v Trnave, Bojniciach, Oravskej 
Lesnej, skrátka všade, kde prídeme. Kto nás pozná, nám šiltovky daruje, inak ich kupujeme. 
Ale väčšinou dostaneme,“ dodáva mama.                                           Mgr. Iveta Matušková 

 

 
Internát - tvorivé dielne 

 
 



Školský rok 2022/23 začal úspešne. Okrem dvoch tried detí 
s autizmom  je u nás nová trieda - prípravný ročník, prišli k nám 
nové detičky z našej MŠ.  V druhej polovici septembra však kvôli 
chorobnosti väčšina detičiek musela zostať doma. Aj napriek tomu 
sme stihli biblioterapiu a dramatoterapiu v knižnici, zooterapiu vo 
Viváriu Levex, haloterapiu v soľnej jaskyni. Veď imunitu treba 
posilňovať. Začali sme aj krúžkovú činnosť- hudobno - pohybový 
krúžok  s tetou Jankou  a Ivetkou. Leto vystriedala farebná jeseň. 
Preto sme si vyrobili prvé jesenné výrobky. Tešíme sa na krásnu slnečnú jeseň.                                                                            
Mgr. Jana Harmanová 
 

Nový školský rok na Požiarnickej ulici 

   

Aj v tomto školskom roku sme začali v rámci 
školského klubu využívať služby úžasnej tety Kvetky 
a jej canisterapeutických psov Barči a Dorotky. 
Záujemcov o terapiu je toľko, že sme sa rozdelili na 
dve skupiny, aby sa nám ľahšie so psíkmi pracovalo 
a relaxovalo. Novinkou je aj skupina na Požiarnickej 
ulici, kde v školskom klube pribudli aj žiaci 
prípravného ročníka. Všetci sa na našich kamarátov 
veľmi tešíme a Barču s Dorotkou si neskutočne 
užívame.            

Canisterapia pokračuje 

 



Škôlkari  navštívili knižnicu

 

  
V rámci našej dlhoročnej spolupráce s Tekovskou knižnicou Levice 
sme sa v septembri zúčastnili akcie, ktorú organizovala knižnica aj pre 
naše deti. Mali možnosť pozrieť si bábkové divadlo „O ježkovi 
a krtkovi“. Zaujalo ich aj prezeranie ilustrácií v rozprávkových 
knižkách. 
Veríme, že aj týmito návštevami si deti vytvárajú pozitívny vzťah ku 
knihám. 

 

  
 
Naši šikovní škôlkari 

    
 

     



Projekt O troch prasiatkach realizujeme od júna 2022 vďaka 
podpore mesta Levice. Dotáciu mesta sme využili na zakúpenie 
interaktívneho dataprojektoru a držiaka na stenu. Vďaka tomu 
môžeme realizovať aktivity príťažlivou formou, zaujímavé aj pre 
deti, ktoré majú poruchy motoriky a pozornosti. Práca s interaktívnou 
tabuľou nám umožňuje poskytnúť okamžitú spätnú väzbu a prežiť tak 
pocit úspechu. Vyučovacie hodiny sú zábavné a dataprojektor je tak 
neustále využívaný. 

O troch prasiatkach 

Každoročne  v mesiaci  september  si so žiakmi školského internátu  
pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Zopakujeme si  všeobecné 
zásady  pomoci v rôznych záťažových a zdravie ohrozujúcich 
situáciách. Našim hosťom  - odborným garantom bola zdravotná 

sestra,   naša kolegyňa Erika Hícová, ktorú deti veľmi milo 
privítali. Spolu sme zhodnotili rôzne zdravotné problémy, 
skontrolovali životné 
funkcie. Počúvali príbehy  
o život ohrozujúcich 
stavoch –  ako je 
bezvedomie, silné 
krvácanie. Dali sme Jožka 
do stabilizovanej polohy, 
pýtali sme sa čo je mdloba,  
šok, dusenie, topenie, úpal, 
popálenina, obarenina, 
omrzlina, úraz elektrickým prúdom, poranenie kostí, kĺbov, 
chrbtice, lebky, hrudníka. Žiaci pracovali s trojhrannou 
šatkou a obväzovali si rôzne poranenia. Možno ste aj vy 
niekedy písali úlohu o tom, čo pokladáte za najväčšiu 
hodnotu svojho života. Jednohlasne sme sa všetci zhodli,  že 

najcennejšia hodnota je zdravie. 

Svetový deň prvej pomoci 

  
Koncom septembra sme mali aj v našej materskej škole Európsky týždeň športu. 
Viac sme sa zamerali na športové aktivity a deti motivovali k pohybu. S radosťou 
a úsmevom zdolávali všetky prekážky a v škôlke vládla veselá nálada. 

Európsky týždeň športu v škôlke 

    



Cieľom je vzdelávanie a výchova zameraná 
na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody. Na 
výchovu k bezpečnému správaniu pri 
rôznych činnostiach. Cvičenie pozostávalo z 
tematických okruhov: zdravotná príprava 
(Mgr. M. Marcineková), civilná 
ochrana(Mgr. A. Kidlová), dopravná 
výchova  (Mgr. M. Bušovská, Mgr. S. 
Jančová). Žiaci si prešli všetkými 
stanoviskami, kde sa im venovali pani učiteľky a mohli si vyskúšať 

svoje teoretické vedomosti v praxi. 

Ochrana človeka a prírody 

 

Dňa 28.9. sme si aj v našej škôlke pripomenuli 
Svetový deň mlieka. Deti sa oboznamovali 
s významom konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov, ktoré sú pre nás významným zdrojom 
bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok. 
Pre deti sme mali pripravené video zamerané na 
to, odkiaľ mlieko získavame, ako sa spracováva 
a čo sa z neho vyrába. Deti vyfarbovali 
pracovné listy kravičky, skladali puzzle na 
tablete, kŕmili kravičku (maketu) jabĺčkami. Na 

záver deti ochutnávali dobroty z mlieka, ktoré nám pripravila pani 
kuchárka. 

Svetový deň mlieka v škôlke 

   

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou 
podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a 
poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť 
požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. 

Svetový deň mlieka v školách 



V stredu 28. septembra 2022 sme si tento deň pripomenuli 
s hospitalizovanými deťmi na Detskom oddelení v Leviciach. Vysvetlili sme 

si význam mlieka a mliečnych výrobkov, 
ich prínos pre zdravie rastúcich detí. 
Prostredníctvom kvízu sme si priblížili ako 
a odkiaľ mlieko získame, spracujeme. 
Vymenovali sme si množstvo mliečnych 
výrobkov dostupných v našich obchodoch. 
Porozprávali sme sa aj o rastlinnom mlieku 
a bezlaktózových výrobkoch. 

Koncom septembra sme si aj v našej škole pripomenuli 
Deň mlieka 

Svetový 
deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú 
jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej 
výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne  
bielkoviny,  tuky,  cukry, vitamíny a minerálne látky a je 
zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostry 
a zubov. 
Žiaci sa počas dňa prostredníctvom CD Objav mlieko dozvedeli 
zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a o skladovaní, predaji 
a význame mlieka vo výžive. Vypracovali kvíz a pracovné listy o mlieku a mliečnych 
výrobkoch. Nakoniec si pochutili na mliečnom darčeku - Miláčikovi od firmy Levmilk, ktorej 
veľmi pekne ďakujeme. 

 
Jesenné tvorenie a zážitky z prázdnin triedy V.VP 

   

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362�
https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362�
https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362�


Záujmové útvary 2022/2023 
Požiarnicka ulica 
Hudobno - pohybový              Mgr. Jana Harmanová      

P.č. Meno, priezvisko Trieda 
1. Vladimíra Pračková III.AU 
2. Ladislav Radovčič III.AU 
3. Hanka Košíková V.AU 
4. René Poliak V.AU 
5. Štefan Stojka III.AU 
6. Dávid Vajda III.AU 

Terapeutický                     Mgr. Michaela Číková      
P.č. Meno, priezvisko Trieda 
1. Tomáš Ando    I. AU 
2. Alex Zátopek  I.AU 
3. Cairo Errol Steven I.AU 
4. Simona Ondíková V.AU 
5. Alena Takácsová V.AU 

Ulica   Z. Nejedlého 
Tanečno-pohybový        Mgr. Antónia Bošiak Némethová                         

P.č. Meno, priezvisko Trieda 
1.  Jakub Hereng V.VP 
2.  Samuel Matuška V.VP 
3.  Matej Veselovský V.VP 
4.  Dávid Lisý  V.VP 
5.  Teodor Matiašovský  I.VP 
6.  Damián Janeček I.VP 
7.  Milota Kolečániová I.VP 
8.  Karin  Hubková VI.VP 

Čitateľsko – relaxačný           Ing. Dana Baranová                      
P.č. Meno, priezvisko Trieda 

1.  Sofia Naštická I..VP 
2.  Simon Štutika VI.VP 
3.  Valentína Takácsová VI. VP 
4.  Jozef Hortolányi VI.VP 
5.  Péter Végh VI.VP 
6.  Vince Végh VI.VP 
7.  Eduard Stojka I.VP 

Športovo- relaxačný        Bc. Eva Kötelesová             
P.č. Meno, priezvisko Trieda 

1.  Leo Baláž III.VP 
2.  Sofia Billerová III.VP 
3.  Patrik Bíroš III. VP 
4.  Zoltán Bugár III.VP 
5.  Filip Magula III. VP 
6.  Vivien Víghová V.VP 
7.  Nikolas Takács IX.VP 

Pohybovo- relaxačný      Mgr. Silvia Kopjárová               
P.č. Meno, priezvisko Trieda 

1.  Zsofia Szányová VIII.VP 
2.  Dominik Takács  VIII.VP 
3.  Jakub Pagáč  VIII.VP 
4.  Karolína Bereczová VII. VP 
5.  Jozef Vígh  VII. VP 
6.  Samuel Zemančík I.VP 

 



Predstavujeme Vám triedy 
Prípravný ročník 

Vitajte v škole! 
Predstavujeme Vám novú triedu na Požiarnickej ulici. Je to prípravný ročník pre žiakov s autizmom v 
kombinácii s mentálnym postihnutím. Do triedy nastúpili 4 bývalí škôlkari -  žiaci: Tomáško, Alexko, 
Tejko a Cairo.  Aj ich pani učiteľka je nová, volá sa Majka. Všetci si na nové prostredie veľmi rýchlo 
zvykli. Ráno sa spoločne zvítajú v rannom kruhu na koberci s maňuškou kačkou Rapotačkou. Pri 
laviciach pracujú žiaci individuálne s pomocou pedagóga. Pri práci im veľmi pomáha vizualizovaný 
denný režim a štruktúrované úlohy. Ako motivácia sa využíva odmenový systém, časté striedanie 
činností aj miestností. Tento spôsob práce im vyhovuje a na vyučovanie sa tešia. Veľmi milo nás 
prekvapili svojou šikovnosťou a poslušnosťou. 
Prajeme im úspešný štart v škole a veľa radosti z učenia.                               Bc. Daniela Kvietková 

  

    

 
 



Septembrové stretnutie s internátnou módnou políciou 
„Skalní“ čitatelia Špecka si určite pamätajú na našich starých známych - príslušníkov 
internátnej módnej polície pracujúcich v najväčšom utajení. Veď kto by na nich zabudol?! 
Usilovnejších, pracovitejších a vynaliezavejších „polišov“ by ste museli lupou hľadať. Vždy 
v plnom nasadení, s prstom na spúšti fotoaparátu,  s novými invenčnými metódami práce, no 
s priateľským a láskavým prístupom ku svojim „obetiam“. 
Aj keď im už trvalý pracovný pomer v našom internáte skončil, bez práce nezostali a dokonca 
boli prevelení na lukratívne miesta – ako sme sa dozvedeli z dobre informovaných zdrojov. 
Na priateľské vzťahy, ktoré si vybudovali s našimi deťmi však nezabudli a keď si to situácia 
vyžadovala, vždy ochotne externe „zaskočili“. Naposledy sme sa videli v novembri 2021, keď 
si prišli „preklepnúť“ nových obyvateľov nášho školského internátu.  
Keď sa začal školský rok a  internát okrem „starousadlíkov“ privítal aj nové deti, všetci sme 
boli podvedome v strehu. Veď v minulosti sa objavili v našom internáte už v prvý deň a  
deťom boli neustále v pätách. Uplynul týždeň, dva...a nič! Žiadna mimoriadna udalosť 
nerozčerila pokojnú hladinu internátneho života. No vedeli sme, že v ostražitosti nemôžeme 
poľaviť. A veru sme mali pravdu! 
Koncom septembra prišli žiaci I. VP Edko a Samko zo školy na internát v akomsi zvláštnom 
rozpoložení – „mix“ prekvapenia, úžasu a hrdosti. Pani vychovávateľkám referovali, čo sa im 
prihodilo v škole. Prepadovka ako hrom! Internátna módna polícia zasahovala a na nováčikov 
číhala v škole. Ako obstáli? Veď posúďte sami! No podľa vyjadrenia policajtov a záznamov 
v evidenčnej knihe policajných módnych zásahov na jednotku s hviezdičkou. 
A to nie je všetko! Keď sme si mysleli, že nebezpečenstvo je zažehnané, stalo sa niečo 
nečakané. Ďalšia prepadovka v škole! Tentokrát Jožko zo VII. VP – tretí nováčik v našom 
internáte. Ako sme len mohli na neho zabudnúť?! Asi preto, že Jožko je už veľký chlapec a 
„suverén“, ktorý sa ničoho nezľakne. A okrem toho má v internáte už dlhší čas sestru Vivien, 
ktorá ho pravdepodobne v predstihu poučila. Veď aj ona v minulosti úspešne absolvovala 
stretnutie s módnou políciou a v otázkach módy je poriadne „podkutá“. Ako vidno na 
fotografiách - aj Jožko to „dal“ a obstál vynikajúco. 
Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že septembrové stretnutie s našou módnou políciou bolo 
úspešné a prinieslo potešenie obom zúčastneným stranám. A lúčenie s „polišmi“? Áno, ale 
určite len dočasne. Veď ako sa hovorí – stará láska nehrdzavie a príležitosť na ďalšie  
stretnutie sa ešte nájde. Už sa na to všetci tešíme! 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu 

 
Vysvetlivky k fotografiám: 
Jožko – VII. VP – 1. foto - veľký chlapec v mikine pri hojdačke a 2. foto so sestrou Vivien 
Edko – I. VP – 1. foto – sám v tričku s dlhým rukávom a 2. foto – menší z dvojice v mikine a  
väčší chlapec z dvojice sa volá Samko – v  tričku s krátkym rukávom   
 



Vtipy 
- Tak čo dievčatko, čo by si chcela? 

- pýta sa predavačka 
- Chcela by som čokoládu, ale mama ma poslala kúpiť chleba. 

Ocino, chcel by som pomôcť jednému starčekovi. 
Dáš mi na to päť euro? 

-Pravdaže synak, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš dvacku.  
A kde je ten úbohý starček? 

-Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu. 
Teta ukazuje svojmu malému synovcovi: 

- Pozri sa Tomáško, tam ide tutú… 
- Aké tutú? To je šesťvalcová Fordka so zadným náhonom! 

- Oco, mám na teba dve otázky: Zvýšiš mi vreckové? A prečo nie? 
Filipko hovorí Zuzke: ,,Ak uhádneš koľko mám vo vrecku cukríkov 

dám ti všetkých päť." 

 Tajnička 
Dňa 16. októbra si pripomíname Svetový deň ................  ( tajnička).  Tento deň je 

podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od roku 1981. Dňa 
16.10.1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a 

poľnohospodárstvo – FAO. Jej úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať 
povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach. 

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

       

       

       

       

      

       

  

1. opak rýchly 
2. malý kôň 
3. má meniny 3.10. 
4. tretí deň v týždni 

5. obilie má .......... 
6. dáva mlieko 
7. množné číslo slova dom



 
                                          Deň mlieka v VI.A 
Vaša redakčná rada v zložení:  
Lukrécia Parádiová  VI.A 
Vivien Guštárová VI.A 
Natália Lakatošová VI.A 
Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 
Korektor: Mgr. Adriana Pavlovičová 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                
                                                                                                   Európsky týždeň športu v škôlke 

 
                                                                             Zážitky z prázdnin V.VP 
                                                                                                                           

ČASOPIS  VYTLAČIL
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	Čisté rúčky

