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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči 

Ročník IX. č.18 



Naša tvorba 
 

Pláž 

Cez leto možno bude dážď,     V Bulharsku je teplé more, 

no určite pôjdem na pláž. západ slnka uvidíme na obzore. 

V mori  krásne plávať, Ja a brat cez prázdniny 

radosť vôkol seba rozdávať. určite budeme robiť voloviny. 

 

                                   Denisa Trautmanová, ZŠ ŽNKS, 14 rokov 

 

 

Leto 

Z ročných období mám najradšej leto, 

vonku svieti slniečko a nefúka vietor. 

Príde k nám aj babka z Čiech, 

všade počuť detský smiech. 

Na zmrzlinu pôjdeme, 

kamarátov si tam nájdeme. 

V bazéne budeme plávať, 

z vody rodičom mávať. 

Jozefína Gažíková, ZŠ ŽNKS, 12 rokov 

 

 

Júlia Kalejová 

Šikovná je, no lenivá, 

stále uhundraná alebo zíva. 

Skôr ako mama 

napíše si ospravedlnenku sama. 

Stále krásna je, 

lebo každé ráno sa maľuje. 

Zaťatá a za každú srandu 

a stále má vlastnú pravdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simona Čonková  

Málo chodí do školy, 

rada odvráva a málo čo je jej po vôli. 

Na tvári šminky.  

Krásna a usmiata, 

no do školy bez rúžu, to sa neráta. 

Je plná protikladu- 

raz sa jej chce  

a raz nemá náladu. 

 

 

Viktória Gabčová  

Kráča, kráča do školy, no škola jej nie je po vôli. 

„Pardón, ja som zaspala!“ 

Na hodinách zasnená je a zaspí bezmála. 

Táto dáma je radšej sama. 

Sama kreslí, sama pracuje,  

aj jedálni sa vyhýba 

a desiatu sama v triede zje. 

Hneď čo doje chlebíčky,  

 nechá sa naviesť na zlé chodníčky. 

 

 

 

Hurá na prázdniny! 

Už nám skončila škola, 

slnko svieti, bazén volá. 

Dva mesiace voľna máme, 

čo s tým časom urobíme? 

Na dovolenku k moru ísť 

alebo  so sestrou niekde táboriť? 

Veľa grilovačiek a srandy, 

je to fajn u správnej bandy. 

Na Oravu sa už teším s bratom, 

istí to plavba loďou alebo jazda tankom. 

                       Gabriela Kuľová, ZŠ ŽNKS, 14. rokov 

 

Leto 

Ide leto, príjemný čas, 

oddychovať  budem zas 

od knižiek a školičky, 

končia ranné budíčky. 

No keď mesiac august príde, 

za školou mi smutno príde. 

Na september čakať budem, 

veď už siedmačka budem. 

                                  Jozefína Gažíková, ZŠ ŽNKS, 12 rokov 

 



ČO JE ŠŤASTIE? 

Šťastie je mať dobrých kamarátov, s ktorými môžem zažiť veselé 

chvíle. 

Šťastie je mať rodičov. Moja mama je ako slnko, vždy sa 

usmieva, pohladí a povzbudí. Ocko je ako včielka. Je usilovný 

a pracovitý. 

Šťastie je mať rodinu, že vieš, že nie si osamelá. Ja mám také 

veľké šťastie, že žijem v takej rodine! 

Mojím šťastím je futbal. Táto hra na trávniku spája nás do 

jednej veľkej rodiny. 

Šťastím je mať dobrú prácu. Mojím snom je byť kaderník. 

                                                                                         Žiaci 2.S – ZŠ ŽSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ivana Poláková, ŠZŠ, 16 rokov 

Veronika a Erika 

  Po škole si kráčajú,  

  úsmevy rozdávajú.  

  Dve sestry na škole  

  chlapci sú v pozore!  

   Erika a Veronika, 

   iba móda, kozmetika. 

   Vlasy, nechty, parfumy 

   to sú u nich TOP témy. 

Učiť sa im veľmi nechcelo, 

radšej klebetiť sa im zachcelo. 

Sú to dobré, milé baby, 

všetci ich tu majú radi. 

 

 

Ivana Poláková 

Čo viac si priať? 

Ako Ivanku stále po blízku mať. 

Priateľská, šikovná, 

stále usmiata a spokojná, vždy ochotná. 

Učí sa a pracuje veľa 

a ak treba, je pravá ruka učiteľa. 

 



         Špeciálna základná škola 

Martin Koky 

Martin, to je frajer veľký, 

pokukujú po ňom dievky. 

Čeština mu ide hladko, 

v škole u nás je len krátko. 

Často v škole nesedáva, 

s kamarátmi von beháva. 

Keď vykuklo slnko vonku, 

hneď navštívil tú doktorku. 

 

 

Patrik Tišer 

Patrik to je chlapina 

cvičí, svaly napína. 

Telesná je jeho topka, 

slovina je preňho stopka. 

Na tvári vždy úsmev má, 

dobrú náladu nám rozdáva. 

V Anglicku chce pracovať, 

v živote sa dobre mať. 

 

Prázdniny 

Vysnívaný je to čas, 

má ho rád každý z nás. 

Cez zimné sa sánkujeme, 

cez letné sa vykúpeme. 

Po krásnych dňoch škola volá 

ach, to je naša veľká smola. 

V školičke sa učíme, 

učiteľov zlostíme. 

Je to ale sranda veľká 

a doma je zakázaná telka. 

                                                 Barborka Kočková, ZŠ ŽNKS, 12 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Dušan Mirga, PŠ, 17 rokov 

 

 



Kamaráti 

Pri jednom ihrisku rástol vysoký strom. Každý deň na ňom sedel 

malý vtáčik a pozeral sa na chlapcov, ktorí hrali futbal. Po každom 

góle začal veselo spievať. Raz prišli k stromu dvaja muži 

s motorovou pílou. Strom zrezali a vtáčik padol na zem, nemohol sa 

ani pohnúť. Našťastie ho našiel chlapec, ktorý na ihrisku často 

hrával futbal. Zobral ho so sebou domov, obviazal  mu zranené 

krídla a dal mu jesť a piť.  Vtáčik sa pomaly vyliečil. Z vďačnosti 

každé ráno zaklopal chlapcovi na okno zobáčikom a zaspieval 

pesničku len pre neho. Tak sa z nich stali kamaráti. Chlapci 

futbalisti posadili pri ihrisku nové stromčeky a vtáčik ich opäť 

chodil povzbudzovať. 

Patrik Šimonič, ZŠ ŽNKS, 11 rokov 

 

Leto prišlo k nám, 

ja prázdniny mám. 

Chodievam sa kúpať k rieke, 

opaľujem sa na deke. 

Keď slniečko pekne hreje, 

s kamarátkami sa mi dobre smeje. 

Na hojdačke džús pijeme, 

po meste sa bicyklujeme. 

Tancovať a spievať môžem vždy, 

leto mám najradšej z ročných období. 

                                                    Denisa Trautmanová, ZŠ ŽNKS, 14 rokov 

Sarah Kroščenová 

Kozmetičkou chce vám byť,  

všetkých krásne nalíčiť. 

Zarobiť nechce na tom hneď, 

    naúčtuje vám len eur päť.  

   Priateľská a veľmi milá, 

   to je naša Sarah roztomilá. 

   Najstaršia v našej triede je, 

    v decembri už 18 oslavuje. 

Keď už dlhšie v škole nie je,  

s našou Sárou iste zle je.  

Vyrážka, chrípka, angína, 

niečo v okolí zase vyčíňa. 

 

ZŠ pre žiakov s autizmom 

Patrik Trautman 

Do školy rád chodieva, 

domov len dobré známky nosieva. 

Zdravú výživu má rád, 

s cvičením je kamarát. 

Milý úsmev, pozdrav vrelý 

Patrik, to je chlapec skvelý. 



Galéria končiacich žiakov 
 

ZŠ s narušenou komunikačnou schopnosťou  

 

Deniska Trautmanová 

Krátky strih a okuliarky, 

Deniska sa škerí z diaľky. 

Voľné tričká, štíhle nôžky, 

občas vystrkuje rožky. 

 

 

 

Srdiečko láskavé má, 

s každým dobre vychádza. 

A keď pomoc potrebuješ, 

obrátiť sa na ňu môžeš. 

 

 

 

Bude chýbať v našej triede  

ten jej chichot veselý, 

nech sa jej v živote darí 

a nech stále takto žiari. 

Škola 

Šesťročné dievča do školy ide, 

školská taška sa mu zíde. 

V prvej triede sa učí abecedu, 

sedí v lavici celkom vpredu.  

Pri písaní sa nájde chyba, 

učiteľka je však milá. 

S matematikou si hravo poradí, 

že ešte všetko nevie, nevadí. 

Počas deviatich rokov v škole sa všetko naučí, 

zaspieva si, aj si zacvičí. 

Nejedna slza spadne z oka, 

na konci každého školského roka. 

                                                       Sarah Kroščenová, ZŠ ŽNKS, 17 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                Simona Čonková, ŠZŠ, 16 rokov 



Prázdniny 

Vonku hreje slniečko, 

začína byť teplúčko. 

Sme ďaleko od zimy, 

blížia sa nám prázdniny. 

Každý z nás sa niekam vidá, 

dobrá nálada sa pridá. 

My k moru poletíme, 

všetko pekne pofotíme. 

Horúci piesok, slaná voda, 

osvieži nás čistá voda. 

 

Ešte pod stan pôjdeme, 

už postaviť ho vieme. 

Denisa Trautmanová, ZŠ ŽNKS, 14 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My sme deti z internátu,  

rozlúčiť sa chceme. 

Ale smútiť nebudeme ... 

Školský rok sa končí. 

Zažili sme veci dosti, 

zošity sme vypísali,  

v hlave trošku vedomostí. 

Bolo i trošku zlosti,  

ale aj veľa radosti. 

Na prázdniny sa tešíme, 

učiť sa už nemusíme, 

poriadne sa vybláznime. 

Tak sa tu teda všetci majte, 

v septembri nás očakávajte. 

                                               2. výchovná skupina ŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Erika Polhošová, ZŠ ŽNKS, 17 rokov 


