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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči 

Ročník VIII. č.16 



Ako sme prežili školský rok 
 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE  

 

Žiaci našej školy sa na pozvanie Múzea 

špeciálneho školstva v Levoči zúčastnili 

v dňoch 26.-27.3.2018 Veľkonočných 

tvorivých dielní v priestoroch múzea. Išlo 

o podujatie plné veľkonočnej atmosféry 

v spolupráci so Strednou pedagogickou 

školou v Levoči pre žiakov špeciálnych 

škôl. Žiaci Strednej pedagogickej  školy  

takto získali možnosť pracovať 

a komunikovať so žiakmi s rôznymi  špeciálnymi potrebami. Pri 

veľmi veselej a tvorivej atmosfére sme vyrábali rôzne veľkonočné 

pohľadnice, zajačiky, kuriatka, pracovali s materiálmi ako sú: hlina, 

papier, vlna. 

 

 

 

 

 

 

 

S úsmevom hurá na prázdniny ... 

 

 

Učiteľ: 

-Kto si myslí, že je hlúpy, nech sa postaví. 

Po chvíli váhania sa postaví Dežko. 

-Ty si myslíš, že si hlúpy, Dežo? 

-Nie, pán učiteľ, ale mi bolo také blbé, že vy stojíte sám. 

 

"Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?" 

"Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!" 

 

Učiteľ kára žiačku: 

- Marika, prečo si si neurobila domácu úlohu? 

- Vypadol elektrický prúd. 

- A čo si robila potme? 

- Pozerala som televíziu. 

- Bez prúdu? 

- Zapálili sme si sviečky. 

 

 

Učiteľ sa pýta Móricka:  

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko       

by ti ich ostalo? 

- Sedem! 

 



Prázdninová báseň  

 

Leto sa nám začína 

ja sa teším do Nórska. 

Určite si zájdeme  

na návštevu do Poľska. 

 

Super je, že leto je tu, 

odpálime prázdninovú raketu. 

Navštívime miesta krásne, 

zohrievať nás bude slnko jasné. 

 

Alex Bačkai, ZŠŽA, 11 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                    Erika Polhošová, ZŠŽSP, 15 rokov 

54. CELOŠTÁTNE ŠPORTOVÉ HRY SLUCHOVO 

POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV V LUČENCI. 

 

  V dňoch 6. – 10. júna sa žiaci z našej školy zúčastnili 54. ročníka 

CŠH SPŽ v Lučenci. Je to športová udalosť, na ktorej sa 

stretávame pravidelne každý rok a tento rok nás na svojej pôde 

privítala Spojená škola internátna Karola Supa v Lučenci. Ich 

privítanie bolo vrelé a vrúcne. Kamaráti sa stretli opäť po roku, no 

nasledujúce dni sa z nich stali v dobrom slova zmysle rivali. Tri dni 

plné športu a kultúry boli príjemné. Žiaci súťažili v atletike, 

basketbale a futsale. Môžeme s radosťou zhodnotiť, že úsilie 

našich pedagógov tohto roku bolo veľmi dobre zúročené, čo 

dokazovali  výsledky našich žiakov ako v individuálnych 

disciplínach, tak aj v kolektívnych športoch.  

 

V atletike sme získali niekoľko individuálnych ocenení: 

Beh na 60m: 2. miesto  Kováč Róbert , 1. miesto Tulejová Milada    

Skok do diaľky: 1. miesto Kováč Róbert, 2. miesto Kováč Igor 

Vrh guľou: 3. miesto Kováč Róbert 

Štafeta 4x60m: 1.miesto chlapci, 2. miesto dievčatá 

Celkovo sme v ATLETIKE obsadili 2. miesto, v BASKETBALE  2. 

miesto, v STOLNOM TENISE 3. miesto  a vo FUTSALE 2. miesto. 

Po zrátaní všetkých bodov, sme ako škola získali celkovo zo 

šiestich škôl 1. miesto a Putovný pohár.  



Tieto dni neboli len o športe. Jedno popoludnie nám kamaráti 

ukázali krásy a zaujímavosti ich mesta, druhé sme trávili na 

blízkom termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej. No a tretí deň 

nám priniesol najväčšiu radosť, akej sa môže športovcom dostať. 

Vyhodnotenie výsledkov, postavenie sa na stupienok víťazov, 

získanie pohárov a diplomov len umocňovalo celú atmosféru pri 

vyhlasovaní výsledkov. Priala by som vám zažiť pocit, keď vyhlásili 

našu školu za najlepšiu. Krik, radosť a potlesk sa niesli celou 

spoločenskou miestnosťou a pán učiteľ  Tomáš Koterba ako vedúci 

výpravy zažil neopísateľný aplauz. Myslím si,  že jeho práca, ktorú 

vynakladal počas celého školského roka na prípravu našich žiakov 

priniesla výsledky, za ktoré mu ďakujeme. Tento večer sa niesol 

v znamení osláv, zábavy a radosti. Ráno, aj keď unavení, ale 

spokojní sme sa pobrali domov. Ďakujeme Spojenej škole 

internátnej Karola Supa v Lučenci za krásne chvíle, ktoré sme 

u nich zažili. 

 

 

 

 

 

 

JOZEF ČONKA  

Pre Jožka je škola  

ako jedna veľká rodina, 

v jeho dochádzke nechýba  

žiadna vyučovacia hodina. 

 

Skoro ráno už pred školou 

nedočkavo stepuje, 

každú chvíľu v triede  

neúnavne upratuje. 

Tanec, hudba, karnevaly,  

to najviac nášho Jožka baví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická škola 

 

NINA ŽIGOVÁ  

Nina veľký huncút je, 

len keď chce tak pracuje.  

Chlapcov ona rada má,  

vždy sa na nich usmieva. 

 

 

 

 

 

DÁVID KŐHLER 

 

Túlavé topánky on má,  

vždy sa niekam schováva.  

Neustále opakuje ten svoj  

obľúbený slovníček,  

má on dobre  

podkutý ten jazýček. 

Na každého sa rád usmeje,  

so svojimi spolužiakmi  

vždy za dobre je. 

          

 

PROJEKT - ZELENÁ ŠKOLA 

Od školského roku 2011/2012 je naša škola zapojená do 

environmentálneho projektu pod 

názvom „Zelená škola“. Jednou z 

mnohých aktivít v rámci tohto 

projektu bolo i stvárnenie ochrany 

životného prostredia kresbami a 

maľbami . 

Vanesa Žigová, ZŠŽNKS, 13 rokov 

 

V rámci projektu ,,Zelená škola“ sme si vypestovali bylinky, ktoré 

skrášlili a rozvoňali celú 

triedu. Najväčšiu radosť 

nám urobila 

vlastná  výroba črepníkov. 

Pri ich zhotovení sme 

využili zvyšné plastové 

fľaše. Sú nádherné! 

 

                                        žiaci 5.V 



ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ  

I tohto roku sa žiaci našej školy zapojili do Celoslovenskej 

výtvarnej súťaže pre sluchovo postihnutých žiakov záujmovo 

umeleckej činnosti v Bratislave pod názvom „Svet očami 

detí.“ Výtvarné a fotografické práce naších žiakov boli 

odbornou porotou ohodnotené následovne. Nadácia Vlada 

Kulíška „Počuť srdcom“ udelila 3. miesto Dušanovi Mirgovi / 

dielo Moja trieda / v kategórii výtvarné umenie- starší žiaci, 

čestné uznanie Františkovi Kočkovi /fotografia Zima/ vo 

fotografickej súťaži- starší žiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan Mirga, ŠZŠ, 15 rokov                František Kočko, ,ZŠŽSP, 13 rokov 

 

 

FILIP DUDUŠ  

Filip šikovný chlapec je,  

rád sa pred školou ukryje.  

Na hodinách tichučko pracuje, 

najradšej kreslí a maľuje. 

Filip je všestranný, veľa veci vie, 

spieva a ešte radšej bubnuje. 

 

 

 

 

 

 

IGOR POLÁK 

Igor milý, bystrý chlapec je, 

rád a veľa rozpráva, to každý vie. 

Školu veľmi rád má,  

učenie je pre neho jedna veľká 

hra. 

No škaredo píše, 

ako kocúr zo zvieracej ríše. 

Tesárom chce byť, 

euričká si zarobiť. 

 

 



VLADIMÍR ŠČUKA  

Milý Vlado, to je trieda! 

Učenie je preňho veľká bieda. 

V škole sa mu nepáči, 

po vyučovaní sa za ním  

len tak zapráši. 

Poza školu často chodí 

nevie, ako sebe škodí. 

 

 

PATRIK KOVÁČ 

Patrik milý chlapec je, 

vždy sa krásne usmeje. 

Za dievčatami pokukuje, 

na chodbe ich obdivuje.  

Učenie mu nevonia, 

ale s láskou futbal hrá. 

 

 

KEVIN ŽIGA 

Kevin bystrý chlapec je,  

no málokto z neho slovo dostane. 

Sem-tam do školy príde,  

veď učenie sa mu zíde. 

Murárom chce byť, 

túži vlastný dom si postaviť. 

Naša tvorba 
 

Tri želania 

V jednom čarovnom mestečku niekde veľmi ďaleko sa narodil  

čarovný chlapček, ktorý sa volal Čarokrásko.  Už ako sedemročný 

bol veľmi šikovný a statočný. 

V jeden krásny slnečný deň sa opýtal otecka:“ Otecko, môžem ísť 

do lesa sa trošku poprechádzať? Je taký nádherný deň a určite 

všetky zvieratká budú pri jazierku a na lúke. Ocko, prosííím...“ 

„No dobre, Čarokrásko, ale nebuď v lese veľmi dlho a dávaj na 

seba pozor,“ odpovedal otec. 

Čarokrásko vzal do ruky makový koláč, ktorý upiekla jeho mamička 

a hybaj do lesa. Slniečko pekne svietilo, vtáčiky spievali a on si 

nôtil spolu s nimi. Ani sa nenazdal a už stál pred jazierkom. Bolo to 

veľmi zaujímavé jazierko, svojím tvarom pripomínalo to teplučké 

slniečko, ktoré sa v ten deň  usmievalo na všetkých obyvateľov 

lesa. Nahol sa nad priezračnú hladinu vody a zbadal žabku. Neváhal 

a veľmi rýchlo ju z vody vytiahol.  

Vtom žabka prehovorila:“ Čarokrásko, neubližuj mi, hoď ma naspäť 

do jazierka, čakajú ma v ňom moje malé deti. Ak ma necháš ísť, 

splním ti tri želania.“ „Dobre, žabka, aj tak by som ti neublížil, 

choď si za svojimi deťúrencami,“ odpovedal Čarokrásko a pustil 

žabku opäť do jazierka. 

 „Nikdy ti to nezabudnem“ počul jej hlas ešte spod hladiny.  



No začalo sa zvečerievať, a tak sa Čarokrásko pobral domov. 

Neprešli ani dva týždne a jeho mamička Gertrúda veľmi ťažko 

ochorela. Skúšali rôzne bylinky, no nikto jej nevedel pomôcť. Vtom 

si Čarokrásko spomenul na žabku z jazierka. Išiel za ňou a poprosil 

ju o pomoc. Žabka svoj sľub splnila a keď sa Čarokrásko vrátil 

domov, jeho mamička už bola zdravá. Všetci sa tomu veľmi tešili. 

Čarokrásko často potom chodieval do lesa, staral sa o stromy, 

zvieratká, vtáky. Raz, keď zašiel hlbšie do lesa, videl niečo, čo ho 

veľmi zranilo. Videl vyrúbaný les. Bol z toho veľmi smutný. Opäť  

zašiel za žabkou. Vyrozprával jej, čo videl a poprosil ju, či by 

nemohla vyčarovať nový les. Žabka splnila Čarokráskovi aj druhé 

želanie. Všetky zvieratká sa novému lesu veľmi potešili, našli v ňom 

svoj stratený domov. 

Neprešli ani dva mesiace a Čarokrásko zistil, že 

v potôčiku, z ktorého pili lesné zvieratká, nie je 

voda. Zvieratká boli veľmi smädné a niektoré aj 

umreli. Čarokrásko opäť rýchlo bežal za žabkou. 

Všetko jej vyrozprával a žabka mu splnila tretie, 

posledné želanie. Do rána bol potôčik plný čistej 

priezračnej vody. Čarokrásko  žabke pekne poďakoval. Od tých 

čias les nepostihla už žiadna katastrofa. Všetci boli šťastní a žili 

si svorne ako jedna rodina. 

                                                                               

                                               Deniska Trautmanová, ZŠŽSP, 13 rokov 

 

Špeciálna základná škola 

IGOR KOVÁČ                        

Igor biele zúbky cerí, 

úsmevom všetko vždy docieli. 

Počítač je jeho láska, 

keď pri ňom nesedí, 

zjaví sa mu na čele veľká vráska. 

 

Ak sa mu niečo znepáči, 

tvrdohlavo sa na všetkých mračí. 

Športovec je z neho veľký, 

milujú ho všetky dievky.  

 

 

DUŠAN MIRGA                  

Dušan, keď ráno vstúpi do triedy, 

pekný úsmev nahodí. 

Milé očká, vlásky čierne 

bicepsy má prvotriedne. 

 

Jean – Claude Van Damme jeho vzor 

dávajte si ľudia pozor ! 

V škole má ho každý rád 

a s každým je dobrý kamarát. 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi69NG43ufbAhVEaFAKHeNSDfkQjRx6BAgBEAU&url=http://zaba.webgarden.cz/rubriky/omalovanky&psig=AOvVaw3uVeehC7BtHlJtV3SiZF3a&ust=1529772910947985


ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím 

 

RENÉ OGURČÁK 

Čmára, kreslí, maľuje a 

pritom ešte veselo šaškuje. 

Na desiatu sa už teší, 

hladu sa on veru desí.  

 

René je beťár veľký,  

vždy keď zoči pekné dievky. 

Pusinky im posiela a  

šibalsky  sa usmieva. 

 

 

JAROSLAV KROŠČEN  

Jarko to je fešák veľký.  

Páčia sa mu pekné dievky  

na zdravotku zakukuje a  

dievčatám kurizuje. 

 

Keď sa mu niečo znepáči, 

hneď sa on zamračí. 

Zatne ruky do päste  

a usadí sa v kresle. 

 

Výtvarná súťaž – KOMIKS 2018 – MOJE NIE ZLU 

V apríli 2018 sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej  súťaže v kreslení 

komiksov pod názvom „MOJE NIE ZLU“ tematicky zameraná na 

predchádzanie patologických javov detí ZŠ. 

V tejto krajskej súťaži boli ocenení čestným uznaním štyria žiaci našej školy : 

Adam Čonka, Zdenka Polláková, Richard Polák a Karol Gažík.  Žiaci si boli 

osobne prevziať ocenenia priamo na slávnostnom vyhlásení výsledkov 

v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Karol Gažík, ŠZŠ, 14 rokov 

 



Galéria končiacich žiakov 
 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 

PATRÍCIA KNIZNEROVÁ 

Milá, skromná, zodpovedná, 

ju má veru rada triedna. 

Keď sa občas pomýli, 

hneď sa celá zapýri. 

 

 

MAREK POLLÁK 

Marek večne chorý je, 

do školy prísť nemôže. 

Slovenčinu nemá rád,  

radšej na nej bude spať. 

 

 

MILADA TULEJOVÁ 

Autobus jej večne ujde, 

nultú hodinu nestihne. 

V škole občas pozor dáva, 

škoda len, že málokedy sa to stáva. 

 

 

SAMUEL VESELÝ                                                             

Keď už dávno po zvonení je, 

Samuel do triedy spokojne vojde. 

Stresovať sa nemieni, 

v telesnej však nelení. 

Učiť sa mu veru nechce, 

radšej s Marekom sa chechce. 

 

 

 

ZŠ pre žiakov s autizmom 

 

ONDREJ SZEWCZYK  

Ondrejko milý náš, 

ty všetky štáty Zeme 

poznáš. 

S Paťom si veľký kamarát 

i pani učiteľku rád máš.  

 

Skupinu Kabát počúvaš 

a poriadok všade rád máš.  

Nech sa ti darí všade, vždy, 

nech plnia sa ti všetky tvoje sny. 

 

 

 


