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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči 

Ročník VI. č.11 



     

   Smutná škola 

 

Už aj vrabce čvirikajú 

že sa brány zatvárajú, 

že už zvonec ide spať 

a deti sa budú hrať. 

 

Tabuľa si zavrie krídla, 

umývadlo nemá mydla, 

lavice sú bez žiakov, 

tí už bežia do makov. 

 

Ticho vládne v celej škole, 

hluku mala až do vôle. 

Knihy, perá, zošity 

do tašky si zbalil Ty? 

 

Ale doma, pekne skrátka, 

nech je tvoja kamarátka, 

nie len malá Iva, 

no aj dobrá kniha!

 

Krištof Bendík  

Krištof je žiak usmievavý,  

zhadzovať veci to ho baví. 

Z Harichoviec na vozíčku dochádza,  

na vyučovaní sa o zábavu postará. 

 

 

 

 

 



Praktická  škola 

 

 

Martina Polláková 

A tá naša Martinka, to je pekná kvetinka. 

Do školy príde, len keď sa dobre vyspinká.  

Má rada koláče,  

no nerada ich na telesnej vyskáče. 

Šikovnica ona je, rada s kvetmi pracuje. 

Z chlapcov vždy preberá,  

veďmusí byť krajší ako Habera. 

 

 

 

 

Soňa Gažíková 

Soňa, princezná z Dlhých Stráži  

pred chlapcami ju ani mama neustráži. 

Tak veru, tak už je to tak, 

v noci ju prebúdza synčekov plač. 

Soňa má dobré srdiečko, 

je naše usmievavé slniečko. 

Za jej láskavosť a ochotu 

nech nájde v živote pomoc a dobrotu. 

 

 

 

Milí spolužiaci! 

 

A opäť sme tu zas. Určite ste sa tešili na júnové číslo školského 

časopisu a ste zvedaví, čo v ňom nájdete. 

Keďže je už po klasifikačnej porade a učiť sa už veľa nemusíte, 

veríme, že si prečítate časopis od prvej strany až po poslednú. 

A verte, máte sa na čo tešiť. 

Príjemné listovanie a čítanie Vám želá  

 

                                                      redakčná rada 

 

 



Ako sme prežili školský rok 
 

ŠKOLA V PRÍRODE 

V dňoch 2. - 6. mája 2016 sa žiaci 3. K triedy (3. a 4. ročník 

ZŠNKS) a 2.A  triedy (3. ročník ZŠ pre žiakov s autizmom) 

zúčastnili školy v prírode v malebnej obci Hnileckej doliny- 

Dedinky. Nádherné prostredie prírody nám ponúkalo množstvo 

príležitostí na oddych, relaxáciu a turistiku. Počas tohto pobytu 

sme sa snažili uspokojiť zdravotné, pohybové, kultúrne, 

duchovné, ale aj emocionálne potreby žiakov. 

Škola v prírode zanechala v každom z nás nové zážitky, 

životné skúsenosti a trvácnejšie priateľské vzťahy. 

 

 M. Jankovčinová, V. Zoričáková, Z. Polláková 

                                                                                         učiteľky 

 

 

 

 

 

 

 

Špeciálna základná škola 

 

Dávid Hamburg 

Dávid je usilovný žiak, 

v športe chce stále vynikať. 

Učenie je preňho ľahká vec, 

školu reprezentoval ako športovec. 

 

 

 

Daniel Gažík  

Daniel je už nedočkavý 

škola ho veľmi nebaví.  

Namiesto učenia 

do roboty hrnie sa. 

 

 

 

Nikola Kostihová 

Nikola je parádnica veľká 

nie je jej dobrá žiadna učiteľka. 

Učiť sa jej veľmi nechce  

u lekára často repce. 

 

 



Galéria končiacich žiakov 
 

ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Margarétka Gabčová  

Margarétka naša milá,  

vždy sa pekne vymódila.  

Nová sukňa, pekné vlasy, 

vyrástla ona do krásy. 

 

Zabáva nám celú triedu, 

keď treba zbehne pre kriedu. 

Veselá je vždy a všade,  

a všetci navôkol sú v dobrej nálade. 

 

 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 

Lukáš Piroch 

Lukáš fešák veľký je, 

vždy sa na vás usmeje. 

Kolobežku on má rád  

a s každým je kamarát. 

 

Slovenčina – veľká veda, 

učiteľka zas pokoj nedá. 

Už sa teší do Prešova, 

čaká naňho škola nová. 

ŠKOLSKÝ VÝLET  

Školský výlet do Tatranskej Lomnice bol skvelý. Navštívili 

sme Múzeum TANAPu, boli tam vypchaté zvieratá : jelene, 

medvede, vlky, zajace, vtáky, chrobáky a rôzne iné.... Potom 

sme sa presunuli do Botanickej záhrady, kde sme videli krásne 

kvety, rôzne stromy, kríčky a živú tatranskú prírodu. Škoda, 

že nám počasie neprialo, čo zhoršilo náladu, pršalo a pršalo. 

Neskôr sme išli do cukrárne, kde sme si pochutnali na 

výborných koláčikoch. Cestovali sme autobusom, do školy sme 

sa vrátili z výletu veľmi spokojní.  

     Soňa Horváthová, ŠZŠ, 15 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

  Nikola Kostihová, ŠZŠ, 16 rokov 

 



ŠPORTOVÉ HRY  

1. júna sme odchádzali z Levoče do Bratislavy na športové hry. 

Bolo nás šestnásť. Šiel s nami pán učiteľ Koterba, ktorý nás na 

športové hry pripravoval a pani vychovávateľka Vašková. Do 

Bratislavy sme dorazili o 17:00 hod. a hneď nás nasýtili. Po 

večeri nám ukázali naše izby, vybalili sme sa a konečne, po 

únavnej a dlhej ceste oddychovali.... až do rána.  

Na druhý deň, 2. júna, nás už čakali pekné športoviská. 

Dievčatá absolvovali vrh guľou, skok do diaľky, beh na 60 m, beh 

na  1 000 m, basketbal a štafetu. 

Chlapci súťažili vo vrhu guľou, skoku do diaľky, v behu na  

60 m,  1 000 m a hrali futbal.  

Najlepšie sa darilo dievčatám v štafete, získali 2. miesto 

a Robertovi Kováčovi v behu na 60 m, kde si vybehal tiež 2. 

miesto.  

3. júna dievčatá hrali basketbal a vybojovali 3. miesto 

a chlapci hrali futbal, kde skončili šiesty. Celkovo, ako škola sme 

skončili štvrtý.  

4. júna, po nákupnej horúčke, nás už čakali dva autobusy na 

vyhliadkovú jazdu po celej Bratislave. Šli sme na hrad Devín, 

videli rieku Dunaj. Bol to krásny deň! 

5. júna skoro ráno sme nasadli do rýchlika a uháňali na východ 

našej vlasti, späť do nášho mestečka Levoče. 
 

 

EKODOMÁCNOSŤ 

 

Ekologické rady a nápady do domácnosti 

Ocot 

 odstraňuje  mastné škvrny na sporáku, prístrojoch a 

pracovných doskách, 

 je tiež čističom okien! Naplňte rozprašovač zriedenou 

zmesou, postriekajte okno a utrite ako pri použití bežného 

prípravku.  

 

Citróny 

 nasypte trochu citrónovej kôry do smetníka a zbavíte sa aj 

toho najodpornejšieho zápachu, 

 môžete použiť aj ako alternatívu miesto chlóru - pri praní 

bielej bielizne pridajte k sóde pol hrnčeka citrónovej 

šťavy. Ale naozaj len na biele - citróny majú prirodzené 

bieliacie účinky. 

 

Soľ 

 ak je na žehličke roztavené niečo lepkavé, alebo 

neidentifikovateľné, rozpáľte ju na najvyššiu teplotu, na 

voskový alebo novinový papier bohato poprášte veľkým 

množstvom soli. Minútu soľ “žehlite” a potom sa tešte z 

dokonalo čistej žehličky. 

Koordinátorky  Zelenej  školy 

 



Chutné banánové palacinky 

 

 

 

Na cesto potrebujeme:  

 1 l mlieka 

 3 vajíčka 

 400 g polohrubej múky 

 štipka soli 

 cukor (nemusí byť) 

Cesto vymiešame mixérom a necháme postáť 5 minút. Potom 

pridáme: roztlačený banán, kakao, škoricu. 

 

Postup: Na panvicu nalejeme olej a dobre ju zohrejeme. Do 

horúcej panvice pomastenej olejom dáme 1 malú naberačku 

cesta, rozlejeme ho na celú plochu panvice. Pečieme asi 1 minútu, 

potom otočíme cesto pomocou varechy. Upečenú palacinku dáme 

na tanier. Postupne zo všetkého cesta pečieme aj ďalšie 

palacinky.  

Upečené palacinky potrieme džemom (jahodovým). Palacinku 

stočíme (zrolujeme). Na vrch dáme šľahačku a posypeme 

škoricou.  

        

 

     Dobrú chuť! 
 

Lukáš Piroch, ZŠŽSP, 15 rokov  

Každý z nás si priniesol veľa pekných zážitkov, ako zo 

športových hier, tak aj z výletu po Bratislave a jej okolí 

a veľa spomienok na nových kamarátov. Nikdy na tieto ŠH 

nezabudnem. 
Margarétka Gabčová, ZŠŽNKS, 16 rokov 

 

 

 

 

                                                                       Samuel Veselý,  

                                                                       ZŠSP, 13 rokov 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                           

                         Radim Dolanský,         

                           PŠ, 18 rokov 

 

 



ŠKOLA V PRÍRODE 

Každý rok sa žiaci z tried pre autistov tešia na školu 

v prírode. Pekný, veselý a na zážitky bohatý týždeň, taký bol náš 

tohtoročný pobyt 

v Tatranskej Kotline. 

Nádherná okolitá príroda a 

Belianska jaskyňa umožnila 

našim žiakom spoznávať 

krásy Vysokých Tatier. 

Šantenie v bazéne a návšteva 

Tricklandie zostanú dlho 

v našich spomienkach. 

                                                                     Larisa Jozefčáková 

                                                                                                  učiteľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky 

Žltý kvietok usmievavý 

pozerá sa na nás z trávy. 

Varí sa z neho čaj a nie káva. 

Kvietok sa volá ... 

 

Červené, modré, zelené 

- všetky sú potrebné. 

Žltá na slniečko, 

červená na srdiečko. 

A hneď farbou hýria stromy, 

kvety, postavičky . 

Tieto  čary dokážu iba ... 
                                            žiaci 2.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Tadeáš Wagner, ZŠŽSP, 11 rokov 



 

 

 

Tajnička 

 

 

             

 

 

  Alica Leibiczerová, ZŠŽSP, 15 rokov 

 

 

 

 

 

24. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí 

a mládeže so sluchovým postihnutím 

 

V dňoch 28.4.2016 až 1.5.2016 sa v Bratislave konal 24. ročník 

Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým 

postihnutím, ktorý organizovala Nadácia Vlada Kulíška POČUŤ 

SRDCOM. V piatok sa konal benefičný koncert pod záštitou 

prezidenta republiky Andreja Kisku. Koncertu sa zúčastnil minister 

školstva Peter Plavčan. Žiaci našej školy súťažili vo výtvarnom 

umení, kde sa v kategórii starších žiakov umiestnil na 3. mieste 

Marek Mirga s prácou Farby tmy. Štrnásti žiaci nacvičili divadelné 

predstavenie ADAM A EVA.   V kategórii divadlo starších žiakov 

získali 2. miesto. Žiaci strávili v Bratislave pekný čas, spoznali 

nových kamarátov a tiež stretli sa s aj s bývalými spolužiakmi. 

M. Fecková, učiteľka 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Veronika Luptáková, ŠZŠ, 12 rokov 

Z každého rožku trošku 

                
       

meniny má 25.11. 

    

        
       

jazdí po koľajniciach 

    

      
        

piaty mesiac v roku 

      

        
     

ročné obdobie 

     

      
       

opak noci 

 

      

      
      

domáce zviera, stráži dom 

      

                
 

nosíš v lete na hlave 

    

      
        

parazity vo vlasoch 

 

            
        

víkendový deň  

                 

  

                
     

mesiac, kedy sú Vianoce 

    

                    
 

hlavné mesto Slovenska 

      

        
     

čo melie múku  

  

          
        

zbiera peľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja mama je pracovitá, každý deň nám navarí dobrý obed a je 

ku nám veľmi láskavá.  
Janko Gabčo, ŠZŠ, 15 rokov 

Moja mamka je skvelá. Mám ju rada. Vždy ma poteší, keď mi 

niečo prinesie. Ľúbim ju, ľúbim ju. Rada varí, upratuje. Je proste 

skvelá. 
Soňa Horváthová, ŠZŠ, 15 rokov 

  

Moja mamka sa volá Danka. Varí chutné „karbonátky“. Je milá 

a láskavá. Stará sa o nás, upratuje, pečie a varí. Vie byť aj 

zábavná.  
 Viktória Gabčová, ŠZŠ, 12 rokov  

 

Všetci moju mamku volajú Mária. Je pracovitá. Má rada sladkosti 

a páči sa jej červená farba. Pečie výborné koláče. Moja 

mamička je milá a mám ju veľmi rada. 
Simona Čonková, ŠZŠ, 13 rokov 

 

 

 

                                                                     

                                                                      Erb rodiny Vidovej 
 

 

 

 

                                                        Mária Vidová, ZŠSP  11 rokov 
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DARČEK PRE MAMKU 

 

Moju mamku volajú Marcelka. Je láskavá a dobrá, stará sa o nás, 

niekedy nás zoberie na nákupy. Je pracovitá, šikovná, varí nám, 

pečie. Stará sa o mňa a mojich súrodencov.  
Ivana Poláková, ŠZŠ, 13 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moju mamku voláme Irena. Mám ju zo srdca rád. Je dobrá, 

poslušná. Každý deň keď prídem domov zo školy sa ma opýta,  či 

som bol dobrý alebo zlý.  
Filip Duduš, ŠZŠ, 13 rokov 

 

Naša tvorba 
 

Narodeniny  

Začínajú sa prázdniny,  

a ja mám narodeniny. 

Zuzka mi dala kvetiny 

a od Richarda som dostal cukroviny. 

 

Pôjdeme spolu do dediny, 

babka nám dá trošku zeleniny. 

Ešte pôjdem do Levočskej Doliny,  

kde si užijeme prázdniny.  

 
                                              Tadeáš Wagner, ZŠŽSP, 11 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Veronika Polláková, ZŠŽSP, 14 rokov 
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  Erb rodiny Kočkovej                 

 

 Prázdniny 

 

Keď budú prázdniny 

 budem jesť veľa zeleniny. 

Pôjdem do knižnice,  

ale nevezmem si učebnice. 

Pôjdem na kúpalisko  

a aj na ihrisko.  

 

 

                                         Dávid Kočko, ZŠŽSP, 9 

rokov 
 

 

Keď sa skončí škola, 

pôjdem do kostola. 

Dostaneme vysvedčenie, 

už nebudeme mať žiadne cvičenie. 

Potom budú prázdniny, 

pôjdeme do Sniny, 

samé pekné dievčiny. 

Budeme tam zberať zrniny, 

plodiny aj zeleniny. 
 

 
                                                  Vanesa Kočková , ZŠŽSP, 10 rokov 

O myške Tulipánke 

Vonku pršalo. Myška Tulipánka išla k babke do 

lesa. Zaklopala na dvere. Babka povedala: „Poď 

ďalej myška.“ Myška povedala: „Ahoj, babka, 

prišla som ti navariť.“ Myška začala variť 

zeleninovú polievku. Zobrala mrkvu, kapustu, kaleráb a kukuricu, 

dala ich do hrnca, naliala vodu a hrniec dala na pec. Kým sa 

polievka uvarila, myška s babkou pripravili taniere, sedeli za 

stolom a rozprávali sa. Babka rozprávala rozprávku o vlkovi, 

ktorý zjedol koze kozliatka. Po rozprávke išli spolu jesť. Keď sa 

najedli, išla myška Tulipánka domov k mamke, ockovi, veľkej 

sestre a bratovi. Babka poďakovala za obed a išla spať. 

                                                        Danka Polláková, ZŠŽNKS, 7 rokov 

 

Macko 

V domčeku macko býva, 

rád sa na hviezdy díva. 

Macko je hnedý, 

má rád jahody. 

Najradšej má skrývačku, 

hľadá myšku a mačku. 

 

 

          Danka Polláková, ZŠŽNKS, 7 rokov 

 


