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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči 

Ročník V. č.9 

 



    Čo sa v tomto školskom roku udialo 
 

02.09.2014    Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 

17.09.2014    Pred nebezpečenstvom sa treba chrániť, ale ešte 

lepšie je mu predchádzať. V tomto duchu sa  

konalo účelové cvičenie na našej škole  

23.09.2014   V Mestskom kine v Levoči sme sa potešili 

filmovému predstaveniu Hurá do praveku  

24.09.2014 Žiaci zo školského internátu navštívili Beliansku 

jaskyňu 

24.10.2014 V aule školy zahrali herci z Divadla Portál z Prešova 

rozprávku Nebojsa 

27.10.2014 Sme si rovní, nie rovnakí – tvorivé dielne 

30.10.2014 Zamestnanci školy sa zúčastnili jesennej duchovnej 

obnovy 

04.11.2014 Spoločne sme si pripomenuli v aule školy 

Medzinárodný deň knižníc 

12.11.2014 V aule školy nám zahrali veľmi pekné predstavenie 

Žabia princezná herci divadla Portál z Prešova 

05.12.2014 Mikuláš so svojou anjelskou družinou prišiel potešiť 

deti našej školy sladkosťami 

11.12.2014 Noc čítania Biblie 

18.12.2014 Vianočná besiedka 

08.01.2015 Nový rok sme začali spoločnou modlitbou v aule 

školy a novoročnou posviackou 

 

Poskladaj a napíš slovo 

 

ko               l         _______________________ 

 

zá         né      ______________________ 

 

p         tický     _______________________ 

 

o             nosť     ________________________ 

 

               tovať  ________________________ 

 

ne                     ________________________ 

 

                                         Žiaci 1. P triedy PŠ 

 

100 



Každý žiak v našej triede v niečom vyniká  

 

 Erika  

vyniká v kreslení – veľmi pekne kreslí. 

 Ivko  

vyniká v matematike – je v nej najlepší. 

 Matúš  

vyniká v chémii – vie chémiu najlepšie. 

 Milada  

vyniká v triede tým, že sa pekne oblieka, pekne učeše – je vždy 

upravená. Je to veľká parádnica! 

 Patrícia  

vyniká v telesnej výchove – v športe je najlepšia z 

dievčat. 

 Marek  

„vyniká“ v lenivosti – je veeeľmi lenivý a nechce 

sa mu chodiť do školy.  

 Adrián  

„vyniká“ v nepripravenosti – 

nechce sa mu učiť. 

                                                                                  

 

                                                                  Žiaci 3. S triedy ZŠŽSP 

 

 

26.01.2015 Divadlo na Predmestí sa predstavilo v našej škole hrou 

Mechúrik a Kočšúrik 

9.-12.02.2015  Celoštátne športové hry v Kremnici 

12.02.2015 Karneval 

18.02.2015 Modlitbou a prijatím popolca v aule školy sme sa 

pripravili na pôstne obdobie 

17.03.2015 Deti a žiaci našej školy sa spoločne tešili divadelnému 

predstaveniu rozprávky Zlatá rybka z produkcie Divadla 

Clipperton  

31.03.2015 Vítame jar tradične – spolu s deťmi a žiakmi našej školy 

sme sa zúčastnili projektového vyučovania – Veľká noc. 

Výrobky, ktoré sme vyrobili, sme ponúkli na predaj 

v kine Úsmev v Levoči 

31.03.2015 Projektové vyučovanie Krížová cesta 

07.04.2015 Zamestnanci školy sa zúčastnili jarnej duchovnej obnovy 

7.-10.5.2015 23. ročník Celoslovenského festival ZUČ SP detí 

a mládeže v Bratislave 

22.05.2015     Mariánska hora - spoločná púť so žiakmi z Prešova, sv. 

omša v posunkovej reči 

02.06.2015 Školský výlet 

04.06.2015     Musica Medica – koncert pre nepočujúce deti v aule 

školy 

10.-14.6.2015  Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov 

v Prešove 

24.06.2015     Žiaci z internátu – ZOO Košice 

26.06.2015     Zmrzlina na školskom dvore za zber papiera 

30.06.2015 Slávnostné ukončenie školského roka 

 



Naša tvorba 
 
Z hodín tvorivého písania v praktickej škole  

CINQUAIN 

Prečítaj si 5-veršové básne. Tvojou úlohou je uhádnuť meno učiteľa, ak 

uhádneš napíš ho do prvého riadka.  

                                   _________ 

                               štíhly       veselý  

                     cvičí    hrá  futbal    usmieva sa  

                             sme radi, že nás učí  

                                    mládenec    

 

                                     _____________ 

                                 láskavá        starostlivá  

                          spieva        modlí sa          cestuje  

                                   každý deň je s ňou krajší   

                                           teta  Amen    

EKODOMÁCNOSŤ  

Ekologické rady a nápady do domácnosti 

Bielenie záclon 

Potrebujete vybieliť záclony? Namočte záclony do roztoku vody 

s 5 lyžicami sódy a 5 lyžicami soli. Po niekoľkých hodinách 

záclonu vyperte. Použiť môžete i prášok do pečiva.  

 

Vlastná aviváž 

Vlastnú aviváž vyrobíme tak, že do pol litra bieleho vinného octu 

pridáme asi päť vetvičiek rozmarínu a necháme to týždeň 

lúhovať.  Rozmarínová aviváž pôsobí ako zmäkčovadlo, 

dezinfikuje a čistí práčku.  

 

Vonný olej do aromalampy 

Ľahko si ho vyrobíme aj sami. Do vody nakvapkáme stolový olej a 

pridáme bylinky, ktoré máme radi. Klinčeky, rozmarín, 

levanduľu... 

 

Čistenie mikrovlnky 

Šálku naplníme do štvrtiny octom, dolejeme vodou. Dáme do 

mikrovlnky povariť na 5 minút. Keď vychladne, namočíme do nej 

špongiu a vytrieme vnútro mikrovlnky. Potom ešte handričkou 

poutierame do sucha.             

                                                         Koordinátorky  Zelenej  školy  



Z každého rožku trošku 
 

Nové desatoro, ktoré vytvorili naši žiaci ŠZŠ na hodine 

katolíckeho náboženstva. 

         10 Božích prikázaní 

1. Ja som tvoj Boh, nebudeš sa klaňať iným Bohom iba mne 

2. Nevezmeš meno Boha zadarmo 

3. Nezabúdaj, že máš svietiť každý deň  

4. Cti iba matku svoju 

5. Nezbiješ 

6. Nezosilníš 

7. Nepokrivíš  

8. Nebudeš krivo svedčiť na blížneho iba oklameš 

9. Nebudeš kukať na ženu svoju iba na susedu 

10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho, ale iba po jeho manželke 

 

 

 

 

 

                                 _________ 

                               šikovná       skvelá  

                          maľuje    tvorí    rozpráva 

                             vždy niečo vymyslí  

                                    dobrý nápad    

                                                                     Žiaci 1.P triedy, PŠ 

 

 

............... príšera 

 

     Príšera bola veľká ako susedove mačiatko. Hlava na dlhom 

krku sa podobala konskej hlave so širokými nozdrami. Na hlave 

vynikali špicaté uši. Telo pripomínalo korytnačku, ktorá akoby 

stratila svoj pancier. Kožu mala posiatu bradavicami  ako 

ropucha. Bola zelenkavo-sivej farby a mala štyri plutvy. Chvost 

celkom podobný krokodíliemu.  

     Milí kamaráti, takúto príšeru som videl vo svojom sne. Aj vám 

sa niekedy niečo podobné sníva? 

                                                                       Ivan Jakubišin, ZŠŽSP, 13 rokov 

 

 

 

 



Moja mamička 

 

     Moja mamička pracuje ako vychovávateľka v základnej škole.  

     Je priateľská a milá. Má nižšiu  štíhlu postavu. Chodí 

vzpriamene. Jej malú okrúhlu tvár krášlia veľké zelené oči. Pod 

rovným nosom má plné pery. Keď sa usmeje, vidieť jej malé biele 

zuby. Rovné svetlé vlasy si najradšej češe do copa. Väčšinou nosí 

oblečené pohodlné nohavice, ale niekedy siahne aj po sukni. 

Každý deň nosí iné náušnice a náhrdelník. Často chodieva na 

výlety do prírody a večer vždy niečo vyrába. Televíziu pozerá 

málo. Moja mamička ma veľmi rada deti a rada sa hrá 

spoločenské hry. Hrávame sa spolu veľmi často a vtedy prejaví 

svoj zmysel pre humor.   

      Svoju mamičku mám veľmi rád. 

                                                                       Ivan Jakubišin, ZŠŽSP, 13 rokov 

 

Prázdniny 

Končí sa škola!   Prichádzajú prázdniny, 

Kto prázdninám odolá?  pôjdeme na Pieniny. 

Pôjdem tam, kde som ešte nebola,        Dáme pozor na končatiny, 

možno stretnem aj Karola !                   nech nemáme zlomeniny. 

 

                                                       Vanesa Kočková, ZŠŽSP, 9 rokov 

 

 

NA SPIŠSKÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH SA UMIESTNIL AJ 

ŽIAK NAŠEJ ŠKOLY 

Dňa 12.6.2015 sa žiak našej školy Tadeáško Wagner zúčastnil 

XIX. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže v 

Spišskej Novej Vsi, kde úspešne reprezentoval našu školu v 

kategórii šachu chlapcov ZŠ a získal v konkurencii desiatich 

zúčastnených súťažiacich krásne 2. miesto. K tomuto úspechu 

mu blahoželáme a prajeme ešte veľa  pekných ocenení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LET´S HAVE FUN WITH ENGLISH 

Máme tu koniec školského roka a niektorí z nás majú za sebou 

prvý rok anglického jazyka. Na hodinách angličtiny sa nielen 

učíme, ale tiež hráme, spievame, kreslíme a máme veľa zábavy. 

Naučili sme sa predstaviť, počítame  do dvadsať, poznáme 

domáce zvieratká, časti tela, oblečenie, ovocie, členov rodiny a 

mnoho ďalších vecí. Minule sme pri opakovaním slovnej zásoby 

vytvorili  takýto pekný obrázok, ktorý zdobí našu učebňu 

anglického jazyka. 

                                             Majka Vidová a Vaneska Kočková  ZŠŽSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako sme prežili školský rok 
 

eTwinning projekty 

Čo je to eTwinning? 

Je to internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej 

Európy. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania 

moderných informačných technológii za účelom vytvorenia 

partnerstiev európskych škôl. „E“ je skratka pre „elektronický“ a 

„twinning“ znamená „partnerstvo, družba.“ 

Aj my sme si našli partnerské školy, vypracovali projekty a 

spoločne ich realizujeme, vymieňame si informácie a skúsenosti – 

obohacujeme sa navzájom. V našej škole pracujeme na týchto 

projektoch: 

 

 UČÍME SA HRAVO  

– žiaci 1.M triedy pod vedením pani učiteľky Evy Kašperovej. 

Prostredníctvom tohto projektu získavame vlastnými aktivitami 

bohaté skúsenosti a zážitky z hrového a učebného prostredia 

rovesníkov. Spolupracujeme s partnerskými školami, so ZŠ juh vo 

Vranove nad Topľou, I.M.K.B  ILKOKULU z Turecka, RIZA 

MALATYALI ILKOKULU z Turecka a so ZŠ Dargovských hrdinov 

zo Slovenska v pracovných skupinách, kde riešime jednotlivé 

vytýčené úlohy. V rámci tohto projektu sme mali veľmi pekné 

projektové vyučovanie „Jarné potulky prírodou.“ Počúvali sme 

ČO SA UDIALO V NAŠEJ ZELENEJ ŠKOLE V 

TOMTO ŠKOLSKOM ROKU? 

 -   Na „Deň Zeme“ a „Deň vody“ sme urobili plagáty 

- V triedach 3.M a 5.V si pripravovali 

a ochutnávali bezmäsité jedlá  

 

 

 

 

 

- Na projektovom vyučovaní „Veľká noc“ sme vyrábali 

rôzne vajíčka a dekorácie aj s využitím odpadového 

materiálu 

- V triedach sme vypestovali bylinky 

- Nazbierali sme 1723 kg papiera  

- Deti zo ŠMŠ a žiaci 1.K navštívili 

ekofarmu 

 

V záverečnom hodnotení programu Zelená škola sme 

získali diplom  „Na ceste k Zelenej škole“. 

Získaný diplom má platnosť nasledujúci školský rok - 

2015/2016. 

 



     Celkovo v súťaži škôl (po spočítaní všetkých bodov za 

všetky disciplíny) sme sa umiestnili na 5. mieste. Boli sme smutní, 

pretože v celkovom hodnotení nezdobila naše hrude trblietavá 

medaila. Musíme veľa trénovať, aby sme na budúce športové hry 

boli úspešnejší. 

     Športové hry ukončila výborná diskotéka a zábava. Našli sme 

si veľa nových kamarátov. Po náročných dňoch sme sa tešili už na 

návrat domov. V nedeľu 14. júna sme sa vrátili do Levoče unavení, 

ale plní pekných športových a spoločenských dojmov. 

                                                 

                                                             Žiaci 3. S triedy ZŠŽSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvuky v prírode: spev vtákov, žblnkot  potoka, zbierali a 

poznávali rastliny, pracovali s atlasom, vytvárali herbár. V 

prírode sme si nazbierané rastliny aj nakreslili a v škole  urobili 

malú výstavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMATIKA OKOLO NÁS  

– žiaci 2.S a 3.S triedy pod vedením pani učiteľky Evy 

Štirbanovej. V rámci tohto projektu objavujeme úzke prepojenie 

matematiky s reálnym životom. Rozvíjame svoje zručnosti a 

skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti so zameraním na ich 

praktické využitie v každodennom živote. Získané poznatky si 

vymieňame so ZŠ Divišov v Českej republike a Reedukačným 

centrom v Zlatých Moravciach. 

 

 

 



 MOJE MESTO 

 – žiaci 2.K,1.T,2.S pod vedením pani 

učiteľky Viery Dudičovej. 

Prostredníctvom tohto projektu 

spoznávame mesto,  v ktorom žijeme, 

objavujeme jeho krásy, tradície, 

históriu i súčasnosť a zároveň 

spoznávame mesto partnerskej ZŠ a MŠ 

Naděje z Frýdku Místku z Českej 

republiky. 

Chodíme na exkurzie, vychádzky, kreslíme, fotografujeme, 

modelujeme pamiatky nášho mesta, vyhľadávame na internete o 

nich informácie, zbierame materiál, ktorý potom spracujeme. V 

triede sme si urobili vláčik, ktorým sme sa vybrali na cestu do 

minulosti spoznávať pekné zákutia nášho mesta. 

 

 

 JAR PRICHÁDZA AJ DO NAŠEJ ŠKOLY  

– deti MŠ pod vedením pani učiteľky Moniky Popadičovej, ktoré 

spolupracujú s MŠ v Bystranoch a MŠ v Krompachoch. Týmto 

projektom sme uskutočnili aktivity súvisiace s príchodom jari, 

pracovali sme s rôznym odpadovým materiálom, vymieňali 

poznatky a fotografie. 

V projektoch budeme pokračovať aj v novom školskom roku. Celá 

naša práca je priebežne zverejňovaná na eTwinning stránkach. 

ŠPORTOVÉ HRY 

Športové hry sa uskutočnili v Prešove. Cestovali sme 

autobusom v stredu, 10. júna o 15,00 hodine. Do Prešova sme 

prišli o 17,00 hodine. Ubytovali nás v internáte Základnej školy 

pre sluchovo postihnutých. Siedmi chlapci spali v jednej izbe na 

druhom poschodí, šesť dievčat malo izbu na treťom poschodí. 

      Športové hry začali vo štvrtok ráno o 8,00 hodine. Prvou 

disciplínou bol beh na 60 metrov chlapci, potom beh na 60 

metrov dievčatá. Chlapci v tejto disciplíne neobsadili žiadne z 

prvých troch miest, no naša Natália medzi dievčatami si vybehala 

bronzovú medailu (3. miesto). Druhou disciplínou bol skok do 

diaľky. Aj v tejto disciplíne Natália získala medailu. Obsadila 

pekné 2. miesto. Nasledoval skok do výšky a vrh guľou. Vo vrhu 

guľou Natália zvíťazila a svoju zbierku medailí si doplnila o 

nádherné zlato. Ďalšou disciplínou bol štafetový beh. Chlapci 

Lukáš, Paťo, Števo a Robo skončili na 3. mieste. Vo 

vytrvalostnom behu na 600 metrov sme nezískali žiadnu z 

medailí. Bol to dlhý a náročný beh. Musíme ešte veľa trénovať.  

     Popoludní sme mali aktívny oddych. Všetci mladí sluchovo 

postihnutí športovci z Bratislavy, Kremnice, Lučenca, Prešova a 

samozrejme aj my sme sa boli vykúpať na miestnom kúpalisku.  

     V piatok a v sobotu sme súťažili vo futbale. Naším chlapcom 

sa veľmi nedarilo, skončili poslední. Dievčatá si zmerali svoje sily 

v basketbale a vybojovali 3. miesto.  
 


