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Naša tvorba 
 

Leto 

 

Leto už je v plnom prúde,  V jazere je voda teplá, 

nikto nepodlieha nude.  ryba ma v ňom ráno stretla. 

Prázdniny sú za rohom,  Večer bude opekačka, 

pôjdeme na výlet s batohom.  na grile  už čaká chutná špekáčka. 

 

 

Dovidenia deti milé, 

zajtra sa zas uvidíme. 

 

                                                                Patrícia Kniznerová, ZŠŽSP,  14 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Ján Gabčo, PŠ, 16 rokov 

Radim Dolanský 

Náš Radim vysoký sťa jedľa, 

na obede nie je problém ani dupľa jedla. 

Hádzanú a basketbal rád sleduje, 

výsledky zápasov ako Marcel Merčiak komentuje. 

Chcete vedieť, kto má kedy meniny? 

Radim to ochotne prezradí, ako nikto iný. 

Pesničky si pospevuje,  

všetkých nimi rozveseľuje. 

Keď zanôti Tri slová,  

svojím spevom aj Žbirku schová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Za všetko, čo dnes vieme  

                      zo srdca Vám ďakujeme ... 

 

 

 



 

 

  Veronika Zajacová 

  Veronika veľkú záľubu má,  

  fotí všetkých dookola. 

  Hru na klavíri preferuje,  

  sladkosti a čokoládku z ruksaka vyťahuje. 

  V knihách rada listuje,  

  bez nich na krok nepôjde. 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Gažíková 

Silvia v matematike vyniká, 

občas očkom žmurkne na nášho Janíka. 

Ochotne plní všetky úlohy, 

z jedál má najradšej pirohy. 

S každým si rýchlo potyká, 

jej sen je Česká republika. 

 

 

 

 

 

Prázdniny 

 

Leto sa už blíži, 

začínajú sa prázdniny. 

Žiaci odchádzajú z lavíc, 

učiteľky sa vzdávajú palíc. 

Vtáčiky už spievajú, 

a deti sa radujú. 

                                                                

 

        

 

Máj 

Dobrý je ten máj,           

ale lepší je raj. 

Neustále padá dážď, 

potrebujeme pršiplášť.  

 

 

 

 

Veľká noc  

Tie pekné vajíčka, 

mi dá naša Anička. 

Upletiem veľké korbáče, 

dostanem sladké koláče. 

 

 

                                                                      Matúš Volf, ZŠŽSP, 14 rokov 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/41/10/91/4110913ff662acba4e3771372552e0f4.jpg
https://picasaweb.google.com/109503365995591250867/FigurasDelOceano#5698284912328230482


Anička 

 

 

Anička dušička,  Tá naša Anička,   

moja milá dievčička.  maľovala pekné vajíčka. 

Večer trošku plakala,  Mám s mašľami korbáč, 

od hladu až omdlievala.  dostanem aj dobrý koláč. 

          

                                          Patrícia Kniznerová, ZŠŽSP,  14 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Martin Chovanec, ZŠŽA, 12 rokov 

 

Miroslav Gažík 

Miro triedny playboy je, 

Raspušu on miluje. 

Keď odišla, slzu pustil, 

božtek na líčko si neodpustil. 

Miesto toho, aby čas v škole trávil, 

odišiel robiť do Ostravy. 

 

Praktická škola 

 

Miška Hudáková 

Naša Miška tichučká, 

vždy je veľmi dobručká. 

Prácu v kuchyni miluje, 

              čo uvaríme, všetko zje. 

 

 

 

Eliška Jeseňáková 

Veselá je Eliška,  

keď jej zahrá pesnička. 

Do školy sa teší, 

televízny program často rieši. 

Colu, Búrlivé víno,  

školské predstavenia miluje, 

úsmev jej to vždy vyčaruje. 

                                                   

 



Aneta Gažiková 

Aneta je naša žiačka, 

nechýba jej v ústach žuvačka. 

Pozdraviť sa hocikomu, 

to dá silu, ver tomu! 

Jedna kočka v triede je, 

úsmevom nás zahreje. 

 

 

 

 

Róbert Kováč 

Robo veľký čávo je, 

futbalovú loptu miluje.  

Spolu s bratmi všetkými, 

spravil naše výkony dobrými. 

Brankárom sa stal, 

aby Hrdličkovu vychytal. 

 

 

 

Jaroslav Gažik 

Školský flákač, nezbedník, 

po vôli mu nie je nik. 

Svoju pravdu musí mať, 

do školy nechodí rád. 

Radšej sa on túla mestom, 

len aby na vyučovaní nezohrieval svoje miesto. 

 

 

Veľká noc  

 

 

Veľká noc je naša téma, 

dneska má už prešla tréma. 

Veľká noc je skoro tu, 

miniem celú výplatu.  

 

 

Upletiem si korbáče, 

teším sa na koláče. 

Najlepšie sú od Aničky, 

tá vie robiť veterníčky.  

 

 

Anička ty mi pečieš? 

Aj tak mi už neutečieš. 

Oblejem ťa ako morku, 

mokrá budeš do utorku. 

 

 

Moja milá mamička, 

uvar pre nás vajíčka. 

Na mäkko aj na tvrdo, 

spapáme si ich hrdo. 
 

                                    Samuel Veselý, ZŠŽSP,  14 rokov 

 

http://arteempinturaemtecido.blogspot.com.br/search/label/Riscos P%C3%A1scoa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

    Martin Chovanec, ZŠŽA, 12 rokov 

 

Veronika Polláková 

    Keď už dávno zazvonilo,  

do triedy ona vkročí previnilo. 

Líčka, ústa červené a vlasy vyžehlené. 

Podľa módy každý deň,  

veď má predsa úroveň. 

Kabelka len taká malá,  

aby kam rúž vložiť mala. 

Bez Mira nespraví krok,  

zažila s ním skvelý rok. 

 

 

Špeciálna ZŠ 
 

Marek Mirga  

Mareka my v triede máme, 

slniečkom ho nazývame. 

Veľmi rád on kreslí, spieva, 

aj cez hodiny nás rozosmieva. 

Marek to je huncút veľký, 

nepočúva učiteľky. 

Učiť sa mu vôbec nechce, 

úlohy si nerád na internát nesie. 

Kaderníkom by chcel byť, 

vlasy nám vždy upraviť. 

Keď si salón otvorí, 

pekný účes všetkým vytvorí. 

Nech sa mu v živote darí, 

nech je stále šťastný, zdravý. 



 

     Galéria končiacich žiakov 
 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 
 

Alica Alžbeta Leibiczerová 

Alica je naša hviezda, kreslenia sa nikdy nevzdá. 

Tvrdohlavá vie však byť a nedá si poradiť. 

Kežmarok už čaká na ňu, našu veľkú umelkyňu. 

Múdra je to hlavička a štíhla sťa palička. 

 

 

 

Monika Neupauerová 

Monika je skromná, milá, deväť rokov ukončila. 

Nerozpráva veľmi veľa, cukrárkou by stať sa 

chcela. 

Keď nemusí nešportuje, radšej pri koňoch sa 

pohybuje. 

Jej tajomstvo všetci vieme, nikomu ho nepovieme. 

 

Miro Čonka 

Diskotéky a zábavy je všetko, čo Mira baví. 

Škola to je preňho nuda, 

nech radšej doktorka ospravedlnenku dá. 

Na nákupy on ísť musí, aj ostrihať si dať vlasy. 

Voňavkami od Avonu zamorí nám celú školu. 

Do Kanady chce ísť len,  

nech sa mu splní tento sen. 

 

Aj takto sme sa učili... 
 

Štúrovček – školské kolo v prednese poézie a prózy 

  Dňa 11. mája 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie 

a prózy „Štúrovček“. Spolu so svojimi učiteľmi sa zodpovedne 

pripravovali, o čom svedčili aj ich pekné prednesy. Bolo veľmi ťažké 

vybrať tých najlepších. Porota napokon po neľahkej úlohe udelila 

v skupine žiakov so sluchovým postihnutím v staršej kategórii (5. 

-  9. ročník) 1. miesto Milade Tulejovej, žiačke 8. ročníka, 2. 

miesto Alici Alžbete Leibiczerovej, žiačke 9. ročníka a 3. miesto 

Patrícii Kniznerovej, žiačke 8. ročníka. 

  V skupine žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

a žiakov s autizmom v mladšej kategórii (1. – 4. ročník) si 

vyrecitoval 1. miesto Alex Bačkai, žiak 4. ročníka, 2. miesto 

Štefan Gál, žiak 4. ročníka a 3. miesto Barborka Kočková, žiačka 

4. ročníka. 

  V staršej kategórii (5. – 9. ročník) sa na 1. mieste umiestnil 

Samuel Veselý, žiak 8. ročníka, na 2. mieste Richard Polák, žiak 

5. ročníka a na 3. mieste Daniel Klešč, žiak 6. ročníka. 

Výhercovia získali zaujímavé poučné knihy a každý účastník sladkú 

odmenu. Odmenení krásnymi maľovankami boli aj naši najmenší žiaci 

prípravného ročníka Natália Čonková, Samuel Polák a Filip Holub. 

 

 

                                                           

                                                        

 

                                                         Ferko Kočko, ZŠŽSP, 12 rokov 



 

Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov so sluchovým 

postihnutím s medzinárodnou účasťou v Bratislave 

  V dňoch od 19. apríla – 21. apríla sme sa zúčastnili 19. ročníka 

Celoslovenskej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých a 13. 

ročníka Medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých 

v jazykových zručnostiach a v matematike v Spojenej škole 

internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave . Boli sme rozdelení do 

jednotlivých kategórií podľa ročníkov. V kategórii ôsmakov  – Patrícia 

Kniznerová a v kategórii deviatakov – Alica Alžbeta Leibiczerová si 

zmerali  úroveň vedomostí s ostatnými súťažiacimi. Bol čas aj na 

nadviazanie nových kontaktov, priateľstiev, podelenie sa o skúsenosti 

a na rozhovory  o svojich školách. Po súťaži sme navštívili 

Prírodovedné múzeum, kde nás očarila nádherná expozíciu Giganti 

doby ľadovej. Večer, po vyhlásení výsledkov čakala na nás diskotéka 

spojená s rôznymi spoločenskými hrami a súťažami, ktoré si 

pripravili pre zúčastnených učiteľky z hostiteľskej školy. Domov 

sme sa vrátili unavení, ale plní nových priateľstiev, skúseností 

a zážitkov. 

 

 

 

                                                          Tadeáš Wagner, ZŠŽSP, 12 rokov 

 

 

 

 

 

 

Fidget spinnery sa vyrábajú v zahraničí, najčastejšie v Číne alebo 

v krajinách, ktoré majú slabé alebo žiadne regulácie ohľadne 

toxických látok v hračkách pre deti.“  

Táto veta je pravdivá, ale originál „spinnery“ sa vyrábajú 

v kvalitných čínskych firmách. V Číne je totiž veľa kvalitných 

firiem, ako napr. Lenovo či Huawei. Preto si treba dávať pozor na 

lacné čínske obchody, ktoré predávajú falošné toxické spinnery.  

 

AKO ROZPOZNAŤ FALOŠNÝ OD PRAVÉHO? 

-fidget spinner má vo vrcholoch ložiská. Avšak veľa ľudí si 

nevšimne, že falošné spinnery tam majú len falošné kovové kúsky. 

Aj preto sú tie falošné spinnery toxické. Falošné spinnery môžeme 

rozpoznať aj podľa neobrúseného a nekvalitného plastu, či 

pomalého a hlasného sa krútenia. 

 

 

 

 

 

Dúfam, že som vás mojím článkom zaujal a pomohol. Ďalšie 

zaujímavosti očakávajte v ďalších číslach tohto časopisu. 

                                                  Daniel Klešč, ZŠŽA, 12 rokov 



Zaujímavosti  
 

ANOMÁLIA SPINNEROV 

Určite väčšina z vás vlastní a pozná túto novodobo populárnu hračku. 

No iste ste o nej nevedeli týchto niekoľko faktov, ktoré vám tu 

ukážem. Povieme si aj ako rozpoznať pravý spinner od falošného. Tak 

vám prajem príjemné čítanie.  

 

 

 

 

1. Spinner je starý dedko:  

- fidget spinner bol vynájdený už v 90-tych rokoch. Catherine 

Hettinger chcela nejako zabaviť svoju dcéru, tak vymyslela túto 

vec, na ktorú však stratila patent kvôli nedostatku financií. Komu 

patrí patent dnes, je neznáme. 

2. Pomáhať a ukľudniť: 

- fidgeting znamená v preklade nervózny a vy ste už iste počuli, že 

táto hračka má ukľudniť deti s ADHD či autizmom. Dnes však tento 

spinner majú deti len kvôli tomu, že je to trend a niektorí učitelia 

sa sťažujú, že spinner deti rozptyľuje. 

3. Pozor na faloš: 

- určite ste sa dopočuli aj o tom, že spinner je škodlivý a že obsahuje 

toxické látky. Nie je to tak celkom pravda. V článkoch o obsahu 

toxických látok v spinneroch bolo napísané:  

 

Exkurzia – Literárne múzeum Slovenskej národnej 

knižnice v Martine 

  Dňa 24. mája 2017 sme ráno, už o pol ôsmej sedeli v autobuse 

a cestovali do Martina. Šli sme  na exkurziu do Literárneho 

múzea, kde nás už očakávali veľmi milé pracovníčky, aby nám 

ukázali stálu expozíciu dejín slovenskej literatúry a porozprávali, 

ako sa naša literatúra postupne vyvíjala. Keďže expozícia je 

rozdelená chronologicky, mali sme možnosť postupne si 

zopakovať nielen literatúru, to, čo sme sa doposiaľ naučili, ale aj 

dejepis. Veľa informácií, ktoré nám  v zaujímavom rozprávaní 

povedala veľmi milá teta, boli pre nás nové. Obohatilo nás to 

a určite si na nich spomenieme na hodine literatúry, či dejepisu. 

Celé putovanie dejinami literatúry nám dopĺňalo množstvo 

prezentovaných exponátov – knihy, rukopisy, tlač, originálne 

výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok, rozličné 

písacie potreby od najstarších období a ďalšie reálie, 

vypovedajúce o historických a sociálnych javoch jednotlivých 

období. Po skončení prehliadky sme si kúpili malé pamiatkové 

darčeky, ktoré nám budú pripomínať túto návštevu múzea. 

 

 

 

 

                                                                Karol Gažík, ŠZŠ, 13 rokov 

 



53. ročník Celoštátnych športových hier 

sluchovo postihnutých žiakov 
 

  Dňa 7. júna 2017 na historickom nádvorí starobylého meštianskeho 

domu Spišského múzea sme otvorili 53. ročník Celoštátnych 

športových hier sluchovo postihnutých žiakov, ktorého sa zúčastnilo 

74 športovcov z Prešova, Kremnice, Lučenca, dvoch škôl z Bratislavy 

a Levoče. Svojou prítomnosťou prišli všetkých podporiť Mons. 

Štefan Sečka, primátor mesta Levoče pán Majerský, zamestnanci 

školy a hostia. 

  Prvý deň športových hier slniečko pekne svietilo, usmiati 

rozhodcovia prísne, ale spravodlivo rozhodovali a športovci sa snažili 

podať čo najlepšie výkony. Súťažili v týchto atletických disciplínach: 

beh na 60 m dievčatá, chlapci, beh na 600 m dievčatá, beh na 1000 

m chlapci, skok do diaľky dievčatá, chlapci, vrh guľou dievčatá, 

chlapci, skok do výšky dievčatá, chlapci, štafeta 4x60 m dievčatá, 

chlapci. 

  Po dobrých výkonoch a po krátkom odpočinku všetci účastníci prijali 

pozvanie u primátora mesta, pána Milana Majerského, v priestoroch 

levočskej radnice. 

  Druhý deň športových hier prebiehal v telocvičniach. Dievčatá 

súťažili v basketbale a chlapci vo futsale. Telocvične nabité energiou 

a chuťou zvíťaziť priniesli každému, kto prišiel povzbudiť mladých 

športovcov príjemný športový zážitok. V popoludňajších hodinách 

športovci spoločne navštívili Tricklandiu – Galériu optických ilúzií 

v Starom Smokovci. Večer všetkých pobavil a potešil svojim 

programom mím Vladimír Kulíšek.  

   Ani sme sa nenazdali a tretí, posledný deň športových súťažení 

pokračoval zápasmi vo futsale chlapcov a dievčatá, nadšenkyne 

stolného tenisu, si zmerali medzi sebou svoje sily. 

   Futsal chlapcov bol sprevádzaný silnými  

emóciami, športovci bojovali s nasadením 

všetkých síl podať čo najlepší výkon. 

Momenty šťastia, úsmevov sa striedali so 

smútkom a sklamaním, ale napokon všetci 

mali veľkú radosť z pekne prežitého 

dopoludnia.  

                                                                    Dávid Kočko, ZŠŽSP,  10 rokov 

   

  Stolný tenis učaroval 10 dievčatám zúčastnených škôl, ktoré 

rovnako ako chlapci vo futsale húževnato bojovali o čo  najlepšie 

umiestnenie. 

  10. júna v popoludňajších hodinách sa všetci športovci, vedúci 

skupín, organizačný výbor, pedagógovia a hostia stretli 

v mestskom kine, kde sa uskutočnilo  vyhodnotenie, ocenenie 

najlepších športovcov, družstiev, zúčastnených škôl a slávnostné 

ukončenie 53. ročníka Celoštátnych športových hier sluchovo 

postihnutých žiakov. Všetkému však predchádzal pekný kultúrny 

program, ktorým potešili účastníkov folklórny  súbor Levočan, 

detský folklórny súbor Studenočka z Olšavice a tanečný súbor 

zo Spišskej Novej Vsi. Po radosti z výhier sprevádzanej silnými 

emóciami riaditeľka školy Marta Dvoráková slávnostne predala 

putovnú štafetu škole z Lučenca, ktorá v budúcom roku  bude 

organizátorom 54. ročníka CŠH SPŽ a športové hry ukončila.  

 

 

 

                                                                Adam Čonka, ZŠŽNKS, 10 rokov 


