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Úvod 
 
Milí žiaci,  učitelia a rodičia,  

dostalo sa Vám do rúk ďalšie vydanie nášho školského časopisu, v ktorom sa 

dočítate, ako sme si pripomenuli v rámci mesiaca apríl Deň Zeme, Deň 

povedomia o autizme, ako sme sadili, vymýšľali v rámci tvorivých dielní a zažili 

mnoho rôznych zážitkov. Dočítate sa zároveň aj nové informácie 

o prebiehajúcich projektoch v našej škole. Predstavíme Vám pani učiteľku Mgr. 

Adriku Macákovú a aj triedu I.AU. Zabavíte sa pri hádankách, vtipoch a lúštení 

tajničky.  

  Príjemné čítanie Vám želá redakcia Špecka. 

!!!!HLASUJTE ZA PROJEKT!!!!! 

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za každý hlas pre 

našu školu 

 



Rozhovor s Mgr. Adrikou Macákovou 

1.kolo -zahrievacie otázky  

Výška:167cm  

Farba očí: zeleno-modré 

Koníčky: maľovanie, šport, záhrada a knihy 

Obľúbená farba: tyrkysovo modrá -  azúrová 

2.kolo naj – otázky  

Najobľúbenejšia činnosť: všetky aktivity vyžadujúce si pohyb 

– upratovanie, tanec, kosenie, cvičenie.....  

Najväčšia slabosť: rýchlo sa nechám ,, obmäkčiť“, neviem 

povedať ,,nie“ mojim deťom 

Najobľúbenejšia hudba: pop, latino 

Najobľúbenejší seriál: Priatelia  

Najobľúbenejšia kniha: M.J.Zagorka – Gričská čarodejnica  

Najkrajší zážitok: narodenie mojich dvoch synov  

Najlepšia dovolenka: pri mori- s ľuďmi, ktorých veľmi ľúbim 

Najobľúbenejšie zviera: kôň 

Najobľúbenejšie kvet: červená ruža 

Najobľúbenejšie ročné obdobie: leto 

3. kolo -osobné vyznania  

Čo vám prekáža na dospelých? Materializmus, 

neúprimnosť, egoizmus. 

Čo vám prekáža na žiakoch? Nič. 

Na čo ste v živote hrdá? Na moje dve deti a rodinu. 

Máte  nejaké nesplnené sny? Jeden, no neprezradím ho, 

aby sa splnil. 

Máte  nejaký cestovateľský sen? Saint - Tropez  vo 

Francúzsku. 

Dovolenku radšej trávite aktívne alebo pasívne – 

leňošíte? Niečo medzi tým – zlatá stredná cesta. 

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste chceli žiť, ktorá by to bola? Taliansko alebo 

všade tam, kde sú moji milovaní .... teraz na Slovensku.  

Aký máte vzťah k móde? Čo si najradšej obliekate?  Mám rada módu, no myslím si , že 

nie všetko čo je ,,in“ sa hodí každému... odkedy som ,,futbalová mama“ som skôr na športovú 

eleganciu 

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali? Zdravie, lásku a mier... 

Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? ,,Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“ 

,,Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje“ /Matka Tereza/ 

 



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci  apríl.....  
Vieme, že svet nie je čiernobiely 

Naša tvorivá dielňa ponúka pripravené pracovné 

prostredie - výtvarné a hravo naladenú atmosféru. Jej 

zmyslom je prebudiť individuálny talent dieťaťa a 

oboznámiť ho s možnosťami rôznych výtvarných 

techník, ktoré tvorivé dielne poskytujú. Je pravda, že 

naše deti sa zúčastňujú trošku pasívne, ale o to väčšiu 

radosť majú z výsledkov. Ochutnajte niektoré zo 

základných aj 

netradičných 

výtvarných technik 

a materiálov.                           

Mgr. Marta 

Bušovská, IX.VP 

 

 
„Nie je plot ako plot“ 

Na školskom internáte  sa učíme chodiť  s otvorenými 

očami. Všade okolo nás sa objujú určité nedostatky, 

niečo čo sa dá  vylepšiť, skrášliť alebo je potrebné 

opraviť. Denne chodíme okolo tých menej pekných 

vecí a zrazu vznikne myšlienka, dobrý nápad, pridá sa 

ďalší,  taký finančne nie náročný. Rozhodli sme sa na 

ošarpanú stenu garáže na 29. augusta vyrobiť drevený 

plot z paletového dreva. Realizácia plánu bola 

schválená p. riaditeľom a tak sme o pomoc požiadali 

aj pána školníka. Vyrobil nám vodiace drevené lišty  

a pripevnil na  steny garáže, zabezpečil skrutky a my 

sme sa mohli pustiť do práce. Navodili sme  pre naše 

deti tvorivo - pracovnú atmosféru a vysvetlili dôvod, 

prečo sú aj  práce tohto druhu dôležité.  Dohodli sme 

sa na pravidlách: „ Najprv práca, potom pláca.“ A oni 

si želali, aby sa po práci mohli bicyklovať a urobiť si  

veľkú vychádzku do prírody. Deň bol naozaj 

plnohodnotne naplnený. Jednohlasne sme odhlasovali 

usporiadanie drevených líšt, priskrutkovali sme čo 

bolo potrebné a deti mohli začať šmirgľovať a moriť. 

Ešte vyrobiť a namontovať bráničku a s prácami sme 

hotoví. Máme veľmi pekný  školský areál, budeme sa oň naďalej s láskou starať.                                                                                         

Žiaci zo ŠI 



Jarné tvorenie 

Jarné slniečko nás povzbudilo k tomu, aby sme s hospitalizovanými deťmi na Detskom 

oddelení v Leviciach prebudili tvorivosť a radosť z prichádzajúcej jari a s ňou spojenej 

Veľkej noci. Hravým a zábavným spôsobom vytvorili diela plné farieb a fantázie. 

 

2.apríl - ,,Svetový deň povedomia o autizme“ 

Druhého apríla vyjadríte podporu autistom 

a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo 

modré. Ako prejav úcty sa významné 

budovy a stavby  v tento deň po celom svete 

rozžiaria na modro. Táto farba je symbolom 

komunikácie.  

Aj v našej škole na Zdenka Nejedlého 

v pavilóne č. 2 sme si pripomenuli tento 

významný deň. Všetci vrátane našich detí 

sme si obliekli niečo modré a celý deň sme 

sa venovali aktivitám, ktoré sa niesli 

v duchu modrej farby. Niektoré úlohy 

žiakom išli od ruky, s inými im pomohli pani učiteľky 

a asistentky. Usilovne sme trhali papier, lepili a  strihali . 

Snažili sme sa vytvoriť kyticu modrých kvetov vo váze. 

Každý kvet symbolizuje jedného z nás. Aj keď väčšina 

našich detí je nehovoriaca, ich úsmev a dobrá nálada 

hovorili za všetko. Tento deň sa v škole všetkým veľmi 

páčil. Myslím si, že konečný efekt stál za to. Veď 

posúďte sami.    Mgr. Ihnaciková Monika, I. AU, Mgr. 

Miklósová Kristína, III.AU   



Svetový deň povedomia o autizme 

„Deti s autizmom ťa neignorujú, oni 

jednoducho čakajú, kým nevstúpiš do 

ich sveta.“ 

Členovia OSN sa v roku 2008 jednomyseľne 

zhodli, že dátum - 2. apríl - vyhlásia za 

Svetový deň povedomia o autizme. Pri tejto 

príležitosti sme si pripomenuli, akí 

výnimoční a jedineční sú naši žiaci, 

spolužiaci a kamaráti. Aby sme im vyjadrili 

úctu a spolupatričnosť, všetci sme sa v tento 

deň obliekli do 

modrého, čím sme 

naše triedy 

„rozsvietili na 

modro“. 

Modrá symbolizuje komunikáciu a porozumenie. V triedach si žiaci spolu 

s pani učiteľkami vytvorili krásne práce, v ktorých použili „farebný puzzlík“, 

ako symbol autizmu. Vyrobili sme si modrú reťaz, krásny plagát a nakoniec 

sme sa zabavili v telocvični. Zapojením sa do tejto výzvy a oslavou tohto 

výnimočného dňa sme našim kamarátom chceli ukázať, ako nám na nich 

záleží a akí sú pre nás dôležití. Vďaka nim máme šancu vidieť svet inými 

očami.                                             Miška, Janka, Monika, Deniska a Erika 

Jarné sadenie na Požiarnickej 

Jarné práce v záhradkách sú už v plnom prúde. Krásne slnečné 

počasie sme využili aj s našimi žiakmi. Do pripravených parenísk 

v rámci hodiny pracovného vyučovania sme spoločne zasadili 

pripravené semienka cibuľky, hrášku, reďkovky mäty a pažítky, 

o ktoré sa budú ďalej starať, sledovať ako nám rastú a presadíme 

si ich do záhradky. Už po štyroch dňoch sme videli ako nám 

klíčia prvé drobné rastlinky. Veľmi sme sa potešili a už teraz sa tešíme,  keď budeme môcť 

ochutnať dobroty "zo záhradky".                                                             Miška, Monika a Erika 

   



Apríl plný zábavy v V.VP 

Apríl bol pre žiakov V.VP plný zábavy, 

tvorenia a relaxu. Na začiatku mesiaca 

sme mali tvorivé dielne. Deti tvorili 

a vyrábali výrobky, ktoré budú neskôr 

predávané. Táto činnosť deti bavila 

natoľko, že niektoré výrobky sa rozhodli 

vyrobiť si aj pre seba domov. Pred 

veľkonočnými prázdninami sa 

zrelaxovali v soľnej jaskyni, kde okrem relaxu mali možnosť sa 

v soli aj zahrať. Po Veľkej noci sa žiaci v rámci 

Divadelných dní Levice zúčastnili predstavenia 

Klaun hudobníkom. Predstavenie sa im páčilo, 

čo dali najavo aj potleskom. Dňa 22.04. bol 

Deň Zeme.  S pani učiteľkou si o tomto dni 

veľa povedali, ako chrániť našu planétu, čím 

jej škodíme a čím jej môžeme pomôcť. Pozreli 

si krátky dokument o ochrane planéty a potom 

k tejto téme vyrobili vlastný plagát a pár 

pracovných listov. A mesiac sme uzavreli 

školským kolom recitačnej prehliadky, na ktorej sa zúčastnili dvaja naši 

žiaci a ostatní spolužiaci ich podporovali ako publikum. Touto 

prehliadkou sme sa s aprílom 

v našej triede rozlúčili 

a tešíme sa čo nám prinesú 

posledné dva mesiace pred 

letnými prázdninami.                                                                                                             

Maja a Dia                                                                                                                  

    

 

Tvorivé dielne na školskom internáte 

 

 



Tvorivé dielne v V.A , VIII.A,  IX.A a  IX.B 

Na začiatku mesiaca apríl prebehli na škole tvorivé dielne, v rámci ktorých žiaci vyrábali 

výrobky určené na predajnú výstavu. Boli veľmi tvoriví a práca im išla od ruky. Výrobky si 

môžete zakúpiť počas jarmoku v Leviciach dňa 20.mája. 

  

Reďkovkové hody v praktickej škole 

Dňa 22.4.2022 sme v  zimnej záhrade privítali rodičov našich 

žiakov, aby sme im predstavili nové vyvýšené záhony a ukázali 

ako nám v nich krásne  vyrastá špenát, 

rukola, hrášok aj cibuľka. V skleníku sme 

zas dopestovali chutnú reďkovku, z ktorej 

sme pripravili chuťovky s reďkovkovou 

nátierkou a grécky šalát z bielej reďkovky 

a jarnej cibuľky. Týmito dobrotami sme pohostili rodičov a spoločne 

sme si užili chutné a príjemné dopoludnie.   

    

Darovaná keramika 

Ďakujeme Gazdovskému centru za 

nadjazdom,  že nám darovali  keramické 

výrobky, ktoré naši žiaci môžu využiť 

a dotvárať na hodinách výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania. 

Žiaci zo Školského internátu so svojimi 

vychovávateľkami 



Návšteva Tekovskej knižnice v Leviciach 

Žiaci V.A, IX.A, IX.B A VIII.A sa 

konečne dočkali a mohli navštíviť 

knižnicu v Leviciach, kde si pani 

knihovníčky pripravili pre nich 

zaujímavé informácie o Pavlovi Dobšinskom, o tom, aké znaky 

má rozprávka a nakoniec mohli ukázať svoju tvorivosť 

a kreativitu pri tvorení svojej vlastnej rozprávky. Úlohy sa 

chopili vcelku dobre, aj keď na začiatku mali strach a obavy, 

ale nakoniec to  zvládli a ich rozprávka skončila šťastne. 

Stále v prírode – návšteva  Lesnej  školy v Leviciach 

Prežívame krásne obdobie jari, dobré počasie nás čoraz viac láka von a preto sa snažíme 

maximum času tráviť v areáli školského internátu alebo na vychádzkach v prírode. 

Každoročne deti učíme,  opakujeme si, objavujeme a spoznávame dôležité veci, ktoré nás  

obklopujú. Pozorujeme krásy jarnej prírody, rozkvitnuté stromy v chotári, jarné lúčne kvety – 

fialky, snežienky, prvosienky, sedmokrásky. Rozpoznávame  dary zeme a ich procesy rastu -  

ovocia a zeleniny, starostlivosť o zvieratá, rastliny, ich význam pre prírodu a človeka. 

Zapájame deti do verejnoprospešných prác, učíme ich pracovať a porovnávať rozdiely. 

Používanie náradia pre uľahčenie práce a bezpečnosť pri manipulácii s nimi je tiež 

neoddeliteľnou súčasťou  rôznych aktivít. Deti radi  majstrujú a tak sa učia píliť, pribíjať, 

brúsiť, natierať a tak skrášľovať  a dotvárať svoje okolie. 

Tento rok sme sa s deťmi zo školského internátu rozhodli navštíviť Lesnú školu, kde sme si 

chceli doplniť vedomosti o lesoch, lesníctve a význame ochrany životného prostredia. 

Sklamanie vystriedala radosť, keď nám  vedúca Lesnej školy Ing. Paulová oznámila, že 

otváracie hodiny majú iba v doobedňajších hodinách, ale dostali sme  súhlas  s deťmi  

navštíviť  v popoludňajších hodinách vonkajší areál Lesnej školy. Návšteva nás obohatila 

rôznymi prvkami na prekonávanie prekážok, preliezačkami vyrobenými z prírodného 

materiálu, slnečnými hodinami, ktoré si deti mohli vyskúšať a zároveň deťom poslúžili ako 

relax – pri  pohybových aktivitách. Dúfame, že všetko poučné, čo sa nachádza v budove 

Lesnej školy, raz zažijú so svojimi triednymi učiteľkami.                Mg . Sylvia Jančová 

 



Prednes poézie a prózy 

Po dlhšej odmlke sme sa konečne mohli stretnúť a naši recitátori mohli ukázať svoju 

šikovnosť a umenie. V čom spočíva ich umenie? No predsa v umeleckom prednese, v  

správnej technike a odvahe.  Žiaci V.A, VIII.A, IX.A A IX.B si vybrali na 

prednes prózu aj poéziu slovenských autorov. Porota v zložení: pani 

zástupkyňa Mgr. A. Pavlovičová, pani učiteľky Mgr. K. Kliková a Mgr. 

M. Minárová, sa poriadne potrápila pri výbere víťazov, ale nakoniec 

rozhodla. Ste zvedaví ako to dopadlo? Tu sú výsledky: 

1. miesto (próza) Žaneta Rafaelová VIII.A 

1. miesto (poézia, B variant) Sandra Rafaelová IX.B 

1. miesto (poézia) António Stojka V.A 

2. miesto (poézia) Vanesa Vyšňovská  IX.A,  Natália Lakatošová V.A 

  
Deň zeme v Školskom internáte. 

22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Jeho úlohou je 

poukázať na tému znečisťovania životného prostredia, ale aj 

na spôsoby, ktoré vedú k udržateľnému spôsobu života. 

Naša planéta je naším domovom, o ktorý by sme sa mali 

s láskou starať. Nezabúdajme, že každý deň môže byť 

Dňom Zeme a preto  veďme k úcte a láske k našej planéte 

aj naše deti. 

Tento sviatok sme si všetci spolu pripomenuli rôznymi 

aktivitami. Vyrábali sme plagáty, viedli sme rozhovor, 

zopakovali sme si mnohé vedomosti. Videoukážkou sme si 

opäť  rozšírili  poznatky o našej planéte Zem, o jej ochrane 

a dôležitosti separovania. No a potom hor sa do terénu. V 

rámci jarného upratovania sme vytrhávali burinu, čistili 

ohradu od machu, okopávali záhony. 

Deti sa do aktivít zapájali, boli veľmi 

zvedavé, s chuťou pracovali na skrášľovaní 

prostredia a mali radosť z dobre vykonanej 

práce.                            Bc. Katarína Gajdácsová 

 



Sadenie, úprava okolia školy 

V rámci hodím pracovného vyučovania sme nasadili so žiakmi zeleninu do vyvýšených 

záhonov a pre skrášlenie exteriéru školy sme maľovali kamene. Z kameňov vytvorili žiaci 

lienky, včielky, kvietky a razom sa nám prostredie spestrilo. Môžete posúdiť sami 

  

Deň Zeme v V.A, VII.A, IX.A A IX.B 

Dňa 22.apríla mala naša planéta ZEM opäť svoj veľký 

deň. Aj my sme pripravili zaujímavé aktivity pre Našich 

žiakov.  Pracovali sme najprv v triedach, kde si žiaci 

pripomenuli poznatky o Našej planéte Zem. Vypracovávali 

pracovné listy, tvorili plagát, kde ukázali, akí sú tvoriví. 

Maľovali na kamene zvieratká, ktoré nám teraz zdobia 

školský areál. Upratovali areál školy, vyzbierali mnoho 

odpadkov po nevychovaných spoluobčanoch, ktorí si stále 

mýlia našu krásnu prírodu so smetiskom. Dôležité však je 

to, že naši žiaci sa starajú o prírodu nielen na Deň Zeme, 

ale získavajú kladný vzťah k prírode počas celého školského roka. 

 

DEŇ ZEME                

 
 

Dňa 22.apríla sme si s deťmi z Požiarnickej 

ulice(triedy II.AU, IV.AU) pripomenuli tento 

sviatok vysadením radu tují, tiež sme si priestory 

skrášlili hortenziou. Deti zo IV.AU si zasiali 

semienka reďkovky, pažítky, hrachu a mäty do 

plastových parenísk a následne vysiali na záhon. 

Deti z II.AU 



Deti z II.AU vysadili prvosienku, sirôtky, malé narcisy 

do drevených debničiek so zeminou a machom. Do 

záhonov sme si spoločne vysadili jahôdky, cibuľku, 

hrášok. Budeme sa tešiť na úrodu a na PRV si 

pripravíme chutné nátierky a ochutnáme cibuľky. 

Najväčšiu radosť sme mali spoločne z vyčistenia 

všetkých zákutí nášho dvora. Ujo záhradník a školník 

nám vypílili veľké konáre a my sme spoločne všetci 

vyhrabali suché lístie a konáriky. Ďakujeme Peťovi 

Benčekovi, zástupcovi p. primátora na Mestskom úrade za zabezpečenie odvozu všetkého 

prírodného odpadu službou Vialle Levice. Veľmi sa tešíme, že sme si krásne upravili kúsok 

našej prírody.                                                                                            Mgr. Jana Harmanová                                                                                                                             

   

Chcem ti niečo povedať 

Projekt „ Chcem ti niečo povedať “ sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. 

Projekt sa bude niesť v duchu rozprávky o psíkovi Lucy, ktorý bol veľmi smutný z toho, že 

mu ľudia nerozumeli. Ale bol veľmi hravý a podarilo sa mu za pomoci svojho chvostíka a 

ušiek zaujať deti na dvore natoľko, že zrazu všetci vedeli, čo chce povedať. Príbeh rozprávky 

využijeme pri práci s komunikačnými tabuľkami, ktoré budeme tvoriť za pomoci aplikácie v 

iPade. Rozprávkový príbeh nám pomôže pri rozvoji komunikačných zručností, zvýšení 

motivácie hovoriť, vyjadriť svoje pocity, túžba a potreby. Vďaka podpore ZSE zakúpime iPad 

a interaktívne spínače. Umožníme tak žiakom odovzdať spätnú väzbu počas komunikácie, 

edukácie na jednotlivých vyučovacích hodinách netradičnou formou /hravé čítanie, zážitkové 

vyučovanie, rozprávková matematika rozvíjanie komunikačných schopností, individuálna 

logopedická intervencia/. Budeme tvoriť komunikačné tabuľky, symboly, nahrávať hlasy a 

zvuky pomocou špeciálnych komunikačných tlačidiel. Využijeme 

možnosti modernej techniky na nájdenie vhodného komunikačného 

kanála, na osvojenie si nových poznatkov a predovšetkým rozšírenie 

pasívnej a aktívnej slovnej zásoby. S realizáciou aktivít začneme už 

čoskoro a veľmi sa tešíme. 

LUCY 



Krajina zázrakov                                                           

Projekt o Alici v krajine zázrakov, ktorý 

môžeme realizovať vďaka finančnej podpore 

Nadácie SPP, sme Vám už predstavili 

v minulom čísle časopisu a na webovej 

stránke školy. Aktivity projektu pokračujú 

naďalej. Tvoríme komunikačné tabuľky, 

nahrávame zvuky na komunikátory 

a používame ich v rámci vyučovania. Práca 

to nie je ľahká, ale je to zábava. Tabuľku už 

má každý žiak zapojený do projektu 

a takmer každý s ňou aj pracuje.  

V najbližšom období nás čaká predstaviť 

vám výsledky našej práce v rámci 

metodického dňa. 

Lesná škola 

Dňa 5. mája 2022 sa triede III.VP splnil sen.  

Už dávno s pani učiteľkou Táňou chceli 

navštíviť levickú lesnú škôlku. Termínov na 

rezerváciu je však málo a tak treba mať šikovné 

prsty a trpezlivosť, aby ste si termín 

rezervovali. Podarilo sa a neľutujeme. Lesná 

škola ponúka zážitkové učenie, spoznávanie 

lesa, tvorivú prácu s prírodnými materiálmi. 

 Deti môžu ohmatať prírodný materiál 

a pracovať s ním. Témou dnešnej exkurzie boli 

včely.  Videli sme úle, plásty, ochutnali sme 

rôzne druhy medu, vyskúšali sme si včelársky 

odev, ktorý včelári používajú pri práci so 

včelami. Exkurzia sa nám veľmi páčila a určite 

si ju zopakujeme aj na jeseň. 

 
 

 

Úspech nášho žiaka v celoslovenskej súťaži 

V tomto školskom roku prebiehal už 13. ročník celoslovenskej súťaže „Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva“, ktorej vyhlasovateľom bola Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. 

Súťaž povzbudzuje k vlastenectvu a k budovaniu národnej hrdosti a identity. Orientuje 

pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a  významné historické medzníky.  

V súťaži boli na výber tri časti – literárna, výtvarná a elektronická  a súťažilo sa v štyroch 

kategóriách. Všetci účastníci si mohli vybrať z piatich tém, ktoré vyhlásil organizátor súťaže. 

Aj žiak z našej VIII. VP – Nikolas Takács sa aktívne zapojil do výtvarnej časti súťaže 



a kombinovanou technikou vytvoril pekné dielko na tému: „ Tri prúty Svätopluka ako symbol 

dnešnej doby“. Výtvarná práca zaujímavým spôsobom prepojila dobu dávno minulú 

a súčasnú. Výtvarnú prácu sme poslali do školského kola, 

 v ňom Nikolas uspel a jeho práca postúpila do 

celoslovenského kola.  

V apríli sme sa dozvedeli radostnú správu – Nikolasova 

práca bola úspešná aj v celonárodnom kole a zaujala členov 

odbornej poroty, ktorá práce hodnotila. Z veľkého počtu 

výtvarných prác získal náš žiak krásne 3. miesto v kategórii 

špeciálnych škôl. Súčasne s výsledkami súťaže sme obdržali 

aj pozvánku na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa konalo 

29. apríla 2022 v Dome Matice slovenskej v Nitre. 

Samozrejme, že takúto významnú 

udalosť sme si nenechali ujsť 

a slávnostne naladení sme 

vycestovali do Nitry. 

Vyhlasovanie výsledkov súťaže a  

udeľovanie cien prebiehalo za 

účasti významných osobností nášho spoločenského života – 

najvyšších predstaviteľov mesta Nitry, Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, predsedu Matice slovenskej, zástupcov MŠVVaŠ SR, 

odbornej umeleckej poroty a štedrých 

sponzorov. O pestrý kultúrny program sa 

postarali žiaci základných umeleckých 

škôl v Nitre. Celé podujatie malo vysokú spoločenskú úroveň a bolo 

veľkým zážitkom pre všetkých zúčastnených. Bodkou za podujatím 

bol slávnostný raut s bohatým pohostením. 

Nikolas získal diplom za krásne 3. miesto a hodnotné vecné ceny. 

Nášmu žiakovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu. 

Ďakujeme za reprezentáciu a zviditeľnenie našej školy na 

verejnosti.                                                                                             Ing. Danica Karlíková 

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

V mesiaci apríl sme sa v špeciálnej materskej škole zapojili do rôznych aktivít. Počas 

návštevy Vivária si detičky mali možnosť po dlhých dvoch rokoch pandémie pozrieť 

zvieratká, čo sa im veľmi páčilo.  

Vivárium Levex  

 

Veľkonočné zvyky a tradície  

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov sme si spolu s deťmi pripomenuli a urobili niektoré 

tradičné veľkonočné aktivity. Pripomenuli sme si veľkonočné zvyky a  tradície spájajúce sa 

Veľkonočnými sviatkami.  

 

 

 

 

 



Deň Zeme 21. apríl 2022 

 

 

 

Recitačná súťaž  

V rámci školského kola sme sa zapojili do recitačnej súťaže, v ktorej sa predstavili aj deti  

našej materskej školy s krásnymi jarnými básničkami. Súťaže sa zúčastnili Tamara Gráfová, 

Damián Janeče, Leo Kolčár. Všetkým detičkám, ktoré sa do recitačnej súťaže zapojili, 

ďakujeme      

  

 

 



Predstavujeme Vám triedy 

Trieda : I.AU 

Triedna pani učiteľka : Mgr. Monika Ihnaciková 

Pedagogická asistentka: Bc. Janka Tarišková  

Žiaci:  Matej, Albert, Adrián, Martin 

Ahojte, 

sme trieda I. AU. Nachádzame sa v pavilóne č. 2 na Zdenka Nejedlého. Našu triedu 

navštevujú štyria žiaci - Matej, Albert, Adrián a Martin. Radi chodíme na vychádzky a do 

relaxačnej miestnosti. Do školy sa vždy tešíme, aj keď niekedy dáme zabrať našej pani 

učiteľke Monike a asistentke Janke. Teraz sa vám predstavíme pekne po jednom 

Volám sa Matej.  Rád skladám puzzle a ešte radšej píšem písmená 

a číslice. Občas viem byť poriadny šibal. So sladkosťami  som 

veľký kamarát.  

Moje meno je Albert. Najradšej 

relaxujem v sedacom vaku a počúvam 

hudbu. Skvelou odmenou je pre mňa aj 

skákanie na trampolíne. Nemám rád 

sladkosti a páči sa mi skladať vežu 

z kociek.     

Volám sa Adrián. Milujem hojdanie 

v hojdačke a pesničky od Mira Jaroša. Rád 

sa smejem , ale viem sa aj poriadne hnevať. 

Páčia sa mi  malé plyšové hračky.   

Moje meno je Martin. Aj ja rád 

relaxujem a počúvam hudbu. Do školy 

teraz chodím len dvakrát do týždňa. 

Páči sa mi aj skákanie na trampolíne.  

 

 

A tu sme my v plnej kráse... 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Ihnaciková, tr .učiteľka  I.A 



Vtipy 
Príde Janko zo školy a hovorí svojej 

mame: „Mami, predstav si, že som 

dostal jednotku“. 

Mama: „Vážne?“ 

Janko: „ Len si to predstav“. 

- Pán doktor, priberám na určitých miestach. 

- Tak na tie miesta nechoďte. 

Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom na mesiaci. Jeden 

pozrie na druhého a hovorí: 

- No na mňa nepozeraj, ja som nezamykal. 
Hovorí suseda susede: 

- Stratil sa mi pes! Mala by som dať inzerát do novín! 

- Načo? Veď aj tak nevie čítať. 

Hádanky na písmenká G, H,CH, I, J, K 
Kotúľa sa, kotúľa, pod posteľ sa zatúla. Nájdi si ho ešte dnes, ináč 

kabát nezapneš.  

Velikánske bruško, na tom brušku uško a v tom brušku kávička. Hádaj, 

Janko, Anička, čo je to? ...  

Idú vo dne, idú v noci, bez jedla a bez pomoci. Nemá konca dlhá cesta, 

a predsa sa nehnú z miesta.  

Vo vode vie dobre plávať, chodí však aj po zemi. Keď je v kŕdli, veľmi 

gága a trepoce krídlami.  

Na byľkách kvitnú biele kvety. Sladké plody nezapráši prach. Lúskaš 

si lúsky, dobre je ti. Len si nezmýľ fazuľu a ...  

Tamto letí hnedý chrobák. „Chyť ho, sliepka, otvor zobák!“ Aj mne 

mama často vraví, keď ma čímsi sladkým baví: „Zavri oči, otvor ústa,  

a dostaneš chutného ...“  

Sama odev nemá, druhých zaodieva.  

Pyšný kráľ chodí v lese, na hlave strom si nesie.  

Nie je slimák, nie je ryba, zuby žiadne necerí. Do krásy jej veľa 

chýba, stále chodí v pancieri.  
(kíbmog, kečnrh, ynidoh,suh, hcarh, atsúrhc, alhi, ňelej, akčantyrok) 



Tajnička 

Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár. 

(Slovenské príslovie) 

Deň ............. (tajnička) vyhlasuje UNEP - United Nations Environment 

Programme (Environmentálny program spojených národov)  a pripomíname si ho 3. mája. 

Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov 

na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje 

mnohých básnikov a spisovateľov. Všetka energia na Zemi je zo Slnka, či už to je ropa, uhlie 

alebo zemný plyn. Výnimkou je iba jadrová energia. Svetlo zo Slnka dorazí na Zem zhruba za 

osem minút. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

 

    

    

 

  

 

 
 

 

 

1. Má ho rada myška. 4. Skoro ráno začne spievať....... 

2. Vidlička, .........  a nôž (doplň 

správne ) 
5. Ženské meno, ktoré ma 

meniny 6.1 
3. Ochutená voda na drevenej 

paličke. 

 

Do slov doplň písmeno B. Do slov doplň písmeno M. 
_ anán _ a _ a 

_ on _ ón _ ed 

mo _il _ aliny 

zu _ ko_ inár 

_  u_ liny _ ačiatko 

_ á _ ika _ otúz 

-  u _ on _ ihalnica 

_ aran la _ a 

_ ýk Ze _ 

 



 

 
Deň Zeme II.AU, IV.AU 

 

Vaša redakčná rada v 

zložení:  

Libuška Šarköziová  VIII.A  

Lukrécia Parádiová  VIII.A 

Katrin Brantová VIII.A 

Žanetka Rafaelová VIII.A 

Pod vedením Mgr. Miroslavy 

Minárovej 

                                                                                                     Vytvorili žiaci z II.AU 

  

ČASOPIS VYTLAČIL: 

 

 
 

 

 


