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... toto všetko Vás milí kamaráti čaká počas nasledujúcich dvoch 

mesiacov. Užite si ich v zdraví, pohode a šťastí. 

redakčná rada 
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Milé deti,  

     Ak si spomínate na záver minulého školského roka – isto si 

ešte pamätáte, čo sme si sľúbili: že náš časopis budeme čítať, 

budeme do neho prispievať.  

     Takto sa zvyšuje príležitosť byť lepším žiakom. A to je 

najdôležitejšia úloha každého z Vás.  

     Snažte sa preto aj letné prázdniny využiť tak, aby ste nielen 

oddychovali, ale sa aj niečo nové naučili.  

     Dá sa to v prírode, v lese, pri vode aj pri knihe, či peknom 

filme. 

     A keď sa v septembri vrátite do školy, napíšete nám o tom, 

porozprávate, nakreslíte. 

Teším sa na to a prajem Vám krásne prázdniny .  

 

 

 

                                                                                                                                 

Marta Dvoráková,  riaditeľka  
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Naša tvorba 
 

Aká je moja mama   

Moja mama je vysoká, má hnedú 

pokožku, peknú tvár, na ktorej žiaria ako 

dve hviezdičky láskavé oči. Čierno-

červené vlasy jej zakrývajú ramená. 

Oblieka sa pekne a vkusne, v zime rada 

nosí rifle a v lete šaty. 

Moja mama pracuje v závode na výrobu 

pračiek. Vo voľnom čase sa rada bicykluje 

a chodí na prechádzky. Veľmi dobre varí, 

oco však varí troška lepšie, no moja mama pečie fantastické 

koláče.  

A čo sa mi na mamke nepáči? Že veľa pracuje. 

S mamkou mám veľmi pekný a dobrý vzťah, pomôže mi vždy 

keď jej pomoc potrebujem. Mám ju veľmi, veľmi rada.  

 

Slávka Brezinová  ZŠŽSP,  13  rokov 
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Môj pes Indi 

  

 Mám psa boxera. Keď bol malý, hrýzol, behal a naháňal sa 

so mnou. Najskôr som sa ho bála, ale teraz už nie. No mám pred 

ním rešpekt. Jeho srsť je 

hnedej farby, na chrbte 

vyčesaná do kohúta. Na 

hrudi má fľak bielej farby 

a oči mu zdobia čierne 

mihalnice. Chutia mu 

kostičky, chlebík a granule. 

Keď si idem dať niečo pod 

zub, tak stále za mnou 

chodí.  Zo všetkého má 

najradšej prechádzky na Mariánsku horu. Je veľmi šikovný 

a dokáže aj zahnať sliepky do kurína. Je dobrým strážcom nášho 

domu. Môžeme sa naňho stále spoľahnúť.  

Mám ho veľmi rada a za nič na svete by som ho nevymenila.  

 

Paula Oravcová  PŠ,  20 rokov  
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Tajnička č. 4 

 

 

 
          

     

chlapčenské meno 

 
            

    

svetadiel 

 
      

       

lesné zviera 

 
              

   

futbal sa hrá na ... 

 
        

      

ferrari 

 
                  

 

štát v Európe 

 
            

    

tropické ovocie 

 
      

       

chemický prvok 

(Sn) 

 
        

      

nástroj na šitie  

 

 

Vladko Šefčík   ZŠŽSP  4.S,  15 rokov 
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Matematická tajnička  

Vypočítaj. Priraď písmená k výsledkom.   

            

 

    

 

    

44 50 33 40 52 50 

 

18 84 

 

27 84 

 

                  

32 100 88 91 70 27 31 27 75 

 

9 + 9 =   S 

 

50 + 50 =   S 

30 - 3 =   N 

 

70 - 18 =   M 

25 + 25 =   E 

 

15 + 17 =   P 

100 - 25 =   Y 

 

30 + 10 =   Í 

70 + 14 =   A 

 

100 - 30 =   D 

50 - 6 =   T 

 

14 + 19 =   Š 

44 + 44 =   Á 

 

50 - 19 =   I 

100 - 9 =   Z 

        

                                                    žiaci   2.P 
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                            Opička je nezbedníčka,  

                                         banán jej však chutí. 

                                         Rada má i jabĺčka,  

                                         ak ich nemá, smúti. 

 

 

Papagáj keď ráno vstáva, 

hovorí ára – ára. 

Často sa mu však stáva,  

že celý deň iba tára. 

 

 

                               Koník biely, koník hnedý 

                                             kamaráti veľkí, 

                                             Filip a Lajko 

                                             potešia vždy všetky deti. 

 

Medveď Brum Brumík 

kúpalisko má.  

Chcel by aj peknú hojdačku, 

to by však musel cvičiť aerobik. 

                                                                                                          

žiaci  ZŠNKS  1.K  
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Porcelánová bábika 

Marienka s mamičkou sa vybrali na 

nákupy. V obchode s hračkami sa Marienke 

zapáčila bábika. Mala dlhé zlaté vlasy, 

oblečené zelené zamatové šaty a čierne 

čižmičky. 

Marienka túžila mať takúto bábiku, 

a preto poprosila mamku, aby jej ju kúpila. 

No bábika bola veľmi drahá a tak ju 

Marienke nechcela kúpiť. Marienka sa 

hnevala. Mamička jej začala vysvetľovať, 

že takú drahú bábiku jej kúpiť nemôže, pretože ocko chodí do 

práce a zarába peniažky na jedlo a život. Marienka pochopila, že 

bábika je drahá a postačí jej tá doma aj keď stará, ale stále 

pekná. 

 

Ponaučenie: Nemôžeme mať všetko, čo sa nám páči. Musíme 

poznať hodnotu peňazí. Tiež musíme vedieť, čo je v danej chvíli 

v živote prvoradé a dôležité! 

 
Katka Lešková  ZŠŽSP 3. S,   13 rokov  
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Tajnička č. 3 

   
      

    

má meniny 24.12. 

  
          

   

viažeme do kytice 

  
      

     

stráži nám dom 
 

 
          

    

tretí mesiac v roku 

    
      

   

kráľ zvierat 
 

 
        

     

nie veľké 
 

  
          

   

hrá sa ňou futbal 

  
            

  

žltý jarný kvet 
 

   
        

   

dávaš do nej kvety 

  
        

    

biele zviera s rohami 

 
                

 

prvý deň v týždni 

  
          

   

mrazená pochúťka 

   
        

   

zimné ročné obdobie 

    
        

  

nie starý (kabát) 

 
          

    

máme ho v ústach 

 

Všetkým deťom želáme krásne a  ................................................... . 

žiaci  ŠZŠ  2.M 
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Tajnička č. 2 

 

 
 

  
          

   

radi to robíme  

  
          

    

op 

 
      

       

je na rybárskej 

sieti 

   
      

     

náš dravec 

  
          

    

rastie v lese 

   
          

   

chemický prvok 

(Pb) 

 
          

     

lezie po stene 

   
      

     

dievčenské meno 

   
          

   

strašidelný film 

                    
 

mesto v 

Španielsku 

   
      

     

áno po anglicky 

 

(pomôcky: opica, Eva, rys, Barcelona, oko) 

 

Aleš Kočko   ZŠŽSP  4.S,  15 rokov 
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Alica Leibiczerová   ZŠŽSP  1.S,  11 rokov  
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Moja mamka Táňa 

 Moja mamička je dobrá a šikovná. Veľmi mi pomáha. Učí 

sa so mnou, ale aj hrá sa. Keď mám hladné bruško, uvarí mi 

chutné  jedlo a keď sa zašpiním od čokolády, či spadnem do blata 

po daždi, vyperie mi tričko a nohavice. Stará sa o mňa, aby mi nič 

nechýbalo.  

Moja mamka vždy ma vystíska a dá mi veľa pusiniek.  

Ja mám mamičku veľmi rád a ľúbim ju. 

 

Ivan Jakubišin  ZŠŽSP   1.S,  9 rokov 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

  Alica Leibiczerová   ZŠŽSP   1.S,     rokov  
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Pre bystré hlavičky- prázdninová zábava 
 

Tajnička č. 1 

Čo nás čaká? 

 

   
          

   

vulkán 

 
              

   

striga 

   
          

   

robota 

 
              

   

najkrajší je 

maľovaný 

   
        

    

pijeme ju 

   
          

   

opaľuje nás 

    
            

 

poháňa plachetnicu 

   
        

    

ženské meno 

            
     

čítame ich  

 

                                        žiaci ZŠŽSP   4.S 
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Mesiac knihy 

Pri príležitosti marca – mesiaca knihy, deti zo ŠMŠ navštívili 

školskú i mestskú knižnicu, kde so záujmom počúvali rozprávky, 

pozerali obrázky v krásne ilustrovaných knihách. Celý týždeň 

venovaný knihe zavŕšili návštevou tlačiarne Mateja Hrebendu, 

kde si mohli pozrieť, ako vznikajú knihy a časopisy pre 

nevidiacich. Zúčastnili sa aj nahrávania kníh priamo 

v nahrávacích štúdiách.   

učiteľky ŠMŠ 

 

 

 

Sme rovnakí a predsa iní 

V rámci týždňa detskej radosti sa naši škôlkari vybrali na 

návštevu ku kamarátom do Materskej škôlky na Predmestí. 

Ďalekú cestu hravo zvládli a s deťmi si spoločne a s radosťou 

zaspievali a zatancovali. Plní zážitkov po návrate do škôlky sa im 

dobre zaspávalo a určite sa im snívalo  o tomto peknom stretnutí.   

učiteľky ŠMŠ 
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Ako sa učíme ... 
    

    PRE NAŠICH ANGLIČTINÁROV     

Osemsmerovka  

b l a c k n 

r e d c k e 

o r a n g e 

w h i t e r 

n p o l o g 

u e u l b r 

w o l l e y 

red, black, brown, yellow, orange, green, white, blue, pink 

Riešenie osemsmerovky: 
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                                Tadeáš Wagner   ZŠŽTP   1.T,  7  rokov 
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Veľa aktivít ešte stále prebieha, niektorým sa budeme  

venovať aj počas budúceho školského roka a k nim pribudnú 

ďalšie úlohy. Dúfame, že aj tieto aktivity budú pre žiakov 

rovnako zaujímavé a pomôžu nám získať diplom „ZELENÁ 

ŠKOLA“.  

Lucia Jozefčáková, Alena Jandušíková 

koordinátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazné logo Kataríny Leškovej  ZŠŽSP   3.S ,   13 rokov          
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Projekt: „Zelená škola“ 

Čo sme sa naučili ? 

Tento školský rok sme sa v rámci projektu „Zelená škola“ 

venovali aktivitám, ktoré boli zamerané predovšetkým na 

oboznámenie sa s triedením odpadu. Realizovali sa projektové 

vyučovania na tému papier, sklo , plasty a bioodpad, ktoré boli 

rozdelené na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti si 

žiaci osvojili rôzne poznatky, ktoré potom využili v praktickej 

časti prostredníctvom hier na interaktívnej tabuli, pexesa, 

súťažného vytrieďovania, športových aktivít s využitím 

odpadového materiálu, výroby jednoduchých dekoračných 

výrobkov, atď. Projektové vyučovanie zamerané na bioodpad bolo 

zrealizované v ZOO. 

Rovnako sa žiaci aj v popoludňajších aktivitách venovali 

rôznym environmentálnym témam a problémom. Vyrobili 3D 

plagáty hlavných zložiek triedenia odpadu, ktoré sme umiestnili 

na steny v našej hlavnej chodbe a zorganizovali akciu pri 

príležitosti Dňa Zeme. V tento deň žiaci vyčistili okolie našej 

školy a tým prispeli k ochrane životného prostredia. 

Do projektu sa zapojili aj naši najmenší škôlkári, ktorí si 

prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli nielen Deň Zeme, 

ale aj Deň vody  a navštívili aj zberný dvor. 

 

21 

Opakovanie slovných druhov  

Vyfarbi obrázok: podstatné mená hnedou, prídavné mená 

červenou, slovesá žltou, zámená modrou a číslovky zelenou 

pastelkou. 

 

 Samuel Veselý   ZŠŽTP  1.T,  9  rokov 
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Netradičnú hodinu hudobnej výchovy  sme zažili v Základnej 

umeleckej škole v Levoči. Jeden z jej učiteľov,  pán Vladimír 

Tomko,  nám predstavil hudobné nástroje. Skvelý hudobník 

a pedagóg nám ukázal svoju zbierku exotických hudobných 

nástrojov ako je napr. mandolína a prakticky nám predviedol,  ako 

sa na jednotlivých hudobných nástrojoch hrá. Deťom sa táto 

hodina páčila a už teraz sa tešia, ako si ju niekedy zopakujú. 

                                                                       Katarína Stražíková,  učiteľka  

Návšteva Rýchlej zdravotníckej pomoci 

Žiaci 1.T, 2.T a 2.V pod vedením svojich pedagógov sa dňa 

31.5.2012 zúčastnili exkurzie na miestnej stanici Rýchlej 

zdravotníckej pomoci v Levoči. 

Cieľom tejto návštevy bolo priblížiť prácu záchranárov žiakom 

s telesným a viacnásobným postihnutím a ukázať im zblízka 

sanitné vozidlo a jeho vybavenie. Záchranárka Mgr. Katarína 

Žiltová nám ochotne ukázala a prakticky predviedla jednotlivé 

prístroje. Deti si radi nechali zmerať pulz či krvný tlak. 

Do školy sme sa vracali obohatení o nové vedomosti a plní 

nevšedných zážitkov.  

                                                             Katarína Stražíková, učiteľka 
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Poďakovanie policajnému zboru 

Dňa 12.4.2012 sa v našej škole konalo 

Účelové cvičenie na ochranu človeka 

a prírody, na ktorom sme sa oboznámili 

s činnosťou Policajného zboru a mohli si 

pozrieť ukážky práce psovodov, ako aj 

vyskúšať policajnú výzbroj.   

Na zážitky z tohto stretnutia budeme 

všetci ešte dlho spomínať. Srdečná vďaka 

patrí p. Bartkovi a celému tímu 

Obvodného oddelenia PZ v Levoči 

a psovodom Okresného riaditeľstva PZ v Poprade, 

s ktorými  máme už dlhšiu dobu veľmi dobrú spoluprácu.  

deti a učiteľky ŠMŠ  

 

Vytvorme šťastný kruh 

 Sme šťastné deti, ktoré sa chcú hrať a preto sme sa 

vybrali na návštevu k deťom do Materskej školy Gašpara Haina 

v Levoči, aby sme sa spolu zabavili a zahrali. Deti sa potešili 

darčekom, ktoré sme pre nich  pripravili a nás potešilo, že sme si 

našli nových kamarátov. 

deti a učiteľky ŠMŠ  
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spoločná práca detí ŠMŠ 
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    Čo sa v tomto školskom roku udialo 
 

05.09.2011 Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012. 

14.09.2011 V Mestskom divadle v Levoči sme sa potešili s rozprávkou 

o Baltazárovi Banánoví . 

22.09.2011 Spolu s nadáciou Orange sme zberali štvorlístky pre 

šťastie. 

03.10.2011 Zebra na ceste – naši najmenší sa oboznámili s dopravnými 

predpismi v simulovaných dopravných situáciách  na 

dopravnom ihrisku. 

06.10.2011 1. účelové cvičenie  

13.10.2011 Putovanie po múzeách – spoznávali sme historické zbrane. 

19.10.2011 Projektové vyučovanie „Čarovná jeseň.“ 

24.10.2011 Zisťovali sme,  čo sa ukrýva v školskej knižnici- 

„Medzinárodný deň  školských knižníc.“  

26.10.2011 Svätá omša za zosnulých. 

09.11.2011 Žiaci so sluchovým postihnutím sa zúčastnili tvorivých 

aktivít v Múzeu špeciálneho školstva. 

11.11.2011 Divadelné predstavenie – Mátohy. 

24.11.2011 Zdravie, náš poklad. Pripomenuli sme si význam zdravej 

výživy. 

25.11.2011 Herci zo Spišského divadla sa nám predstavili 

v divadelnom predstavení Snehová kráľovná. 
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06.12.2011  Sv. Mikuláš rozdával sladké odmeny.  

13.12.2011  Projektové vyučovanie „Vianoce“ 

14.12.2011       Deti zo škôlky sa zahrali na cukrárov pri pečení 

medovníkov. 

15.12.2011 Noc čítania Biblie.  

20.12.2011 Najmenšie deti zo škôlky spríjemnili predvianočný čas 

obyvateľom DOS svojím vystúpením a darčekmi. 

21.12.2011 Svätá omša.  

21.12.2011 Vianočná besiedka. 

19.01.2012 Žiaci Praktickej školy nám pripravili Zabijačkové 

špeciality. 

23.01.2012 Divadielko Perníková chalúpka.  

25.01.2012 Naši škôlkari sa vybrali medzi prvákov. 

06.02.2012  Deti z internátu privítali žiačky Základnej umeleckej 

školy v Levoči, ktoré ich  učili Zumbu. 

10.02.2012 Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice nám predviedlo 

divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou. 

14.02.2012 Navštívili nás kamaráti zo ZŠ G.Haina, aby videli, ako 

                        sa učíme na našej škole. 

16.02.2012  Fašiangový karneval.   

13.-17.2.2012  Zúčastnili sme sa 8.ročníka Zimných športových hier 

v Kremnici. 

21.02.2012 Projektové vyučovanie „Učíme sa triediť odpad – 

papier.“ 

 

 

 

 13 

Vo vekovej kategórii starších žiakov O. Pazuchová a K. Íllešová 

pantomímou „Nečakané stretnutie“ sa umiestnili na 2.mieste 

a tanečníci O. Pazuchová, B. Pítr, K. Íllešová, A.M. Ferencová,  V. 

Škopová, K. Lešková vystúpením „V zajatí tanca“ si vytancovali 

 1. miesto a Hlavnú cenu. 

       Ani vo výtvarnej súťaži sme nezaostali. Žaneta Bikárová 

získala 1.miesto a Roman Čonka Čestné uznanie. 

       Súčasťou festivalu bol 19. ročník benefičného koncertu 

„Počuť srdcom“, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Ing. Silvie 

Gašparovičovej, manželky Prezidenta Slovenskej republiky. Na 

koncerte vystúpili také osobnosti hviezdneho neba ako Peter 

Cmorík – niekoľkonásobný Zlatý slávik, Milan Sládek – 

svetoznámy mím, Pavel Bruchala – populárny moderátor, tanečná 

skupina The Pastels, Vlado Kulíšek – mím a mnohí ďalší. 

       Domov sme sa vrátili ovenčení krásnymi cenami a plní 

nezabudnuteľných zážitkov z vystúpení a osobných stretnutí 

s umelcami, priateľmi, bohatší o skúsenosti, nové kamarátstva 

a plní elánu. Pýtate sa ma, kde ten elán beriem? Je to 

jednoduché – zabudnúť na hodiny driny a stačí sa len chvíľu 

dívať na deti účinkujúce na festivale. Nepotrebujete žiadnu inú 

odmenu...                                                                                                           

 

                                                                        Viera Dudičová, učiteľka                                                      
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20 rokov festivalu 

       V roku 1991 sa začala neľahká cesta Festivalu záujmovo 

umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže. Tohto 

roku tento festival, ktorého organizátorom je Nadácia Vlada 

Kulíška POČUŤ SRDCOM a ZŠ a MŠ pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, 

Bratislava, oslávil svoje dvadsiate narodeniny. A my, žiaci 

a pedagógovia zo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

v Levoči sme pri tom boli. 

       V dňoch 3.-6. mája 2012 sme opäť navštívili Bratislavu 

a zúčastnili sa jubilejného ročníka tohto podujatia, aby sme 

ukázali, že aj deti, ktorým nebolo dopriate plne využívať jeden 

zo zmyslov, dokážu svojím telom, mimikou, gestami umelecky 

stvárniť rôzne témy, umelecky rásť, vďaka účinkovaniu pred 

publikom získať sebadôveru a vyvolať v každom človeku hrejivý 

pocit z vnímania krásy a zároveň aj pocit obdivu a uznania. 

     Na festivale našu školu vo vekovej kategórii mladší žiaci 

reprezentovali I. Jakubišin, A. Leibiczerová, P. Kniznerová, D. 

Hamburg, S. Čonková a K. Mirgová, ktorí s divadielkom „Mrázik“ 

získali 3.miesto. 
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15.03.2012  Žiaci Praktickej školy nám uvarili jedlá  ruskej 

kuchyne. 

 26.03.2012   Zabával nás mladý mím Matej Babej. 

27.03.2012   Projektové vyučovanie „Veľká noc.“ 

28.03.2012  Hostili sme študentov špeciálnej pedagogiky  

z Mníchova. 

28.03.2012  Filmové predstavenie Kocúr v čižmách.  

12.04.2012 2. účelové cvičenie – stretnutie s členmi Policajného 

zboru a ich psími miláčikmi . 

17.04.2012   Výstava výtvarných prác detí a žiakov s autizmom 

v Múzeu špeciálneho  školstva. 

24.04.2012  Školské kolo v prednese poézie a prózy Štúrovček. 

24.04.2012  Projektové vyučovanie „Učíme sa triediť plasty 

a sklo.“ 

01.05.2012  Projektové vyučovanie „Učíme sa triediť bioodpad.“ 

03-06.05. 2012  Zúčastnili sme sa 20. ročníka Festivalu záujmovej 

umeleckej činnosti sluchovo postihnutých 

v Bratislave. 

15.-17.05.2012  Zúčastnili sme sa 9. ročníka chemicko-prírodopisnej 

olympiády a Štúrovčeka v Bratislave. 

31.05.2012  Divadelné predstavenie Pyšná princezná. 

01.06.2012  Deň detí – Detská univerzita.  

11.06.2012   48. ročník  Celoštátnych športových hier sluchovo 

postihnutých žiakov. 

20.06.2012  Projektové vyučovanie „Lezecká stena.“ 
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48. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo 

postihnutých žiakov 

 

Prišli sme, zašportovali si a zvíťazili. 

48. ročník CŠH SPŽ zorganizovala naša škola z poverenia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dňoch od  6. júna 

do 10. júna 2012. 

Celá paráda začala na školskom dvore, kde všetkých 

športovcov pozdravil riaditeľ diecéznej školskej správy, Ján 

Dravecký a primátor mesta, Miroslav Vilkovský. Celoštátne 

športové hry otvorila riaditeľka školy, Marta Dvoráková a za 

sprievodu fanfár hudobného zoskupenia  BRASS COLEGIUM 

športovci odišli na športoviská.  

Športových hier sa zúčastnili sluchovo postihnutí žiaci 

z Lučenca, Prešova, Kremnice, Levoče a dvoch škôl z Bratislavy 

pod vedením vedúcich pedagógov.  

Týmto športovým dňom predchádzala tvrdá príprava všetkých 

športovcov a usilovná práca pracovníkov hosťujúcej školy. Tí 

pripravili pre mladých športovcov nádherné dni na športoviskách. 

Súťažilo sa s nasadením všetkých fyzických síl, nadšením, 

radosťou, športovým zanietením a fair play.  Po vynikajúcich  
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výkonoch si mladí športovci mohli oddýchnuť a rozptýliť sa pri 

prehliadke nášho krásneho mesta. Zástupcov zúčastnených škôl 

privítal aj primátor mesta Levoče pán Miroslav  Vilkovský 

a poprial im športový úspech, chuť do práce a veľa zdravia. 

     Súťažilo sa v atletike chlapcov a dievčat, v basketbale 

dievčat, vo futsale chlapcov a stolnom tenise dievčat.  

A ako dopadla naša škola? 

Dosiahli sme vynikajúce výsledky, zvíťazili celkovo v atletike, 

basketbale dievčat, vo futsale chlapcov, čím v súčte získaných 

bodov sme sa stali celkovými víťazmi 48. ročníka CŠH SPŽ 

v Levoči.  

Nevyhrali len naši žiaci, ale aj pedagógovia, ktorí okrem 

organizácie samotného športového podujatia výborne pripravili 

žiakov, a preto  dosiahli krásne  športové výkony. 

 

Viera Dudičová, učiteľka 
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