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Úvod  
Milí žiaci, učitelia a  rodičia,  
ani sme sa nenazdali a prišla jar. Tak dlho očakávaná zmena po zime, mraze. 
Slniečko, pohoda, aj na duši, prebúdzanie prírody, mláďatká, teplý vetrík... 
Počasie nás láka von na slniečko, hlavne teraz, keď nechodíme do školy. 

     Jarné číslo Špecka vám prináša obrázky zo života školy a informácie o tom, 
čo sme absolvovali v mesiaci marec. V časopise sa zabavíte  pri lúštení tajničky, 
prečítaním vtipov a môžete sa  inšpirovať v obliekaní v našej rubrike „módna 
polícia“ . Ak chcete vedieť ešte viac, zalistujte v Špecku . 

Vaša redakcia Špecka 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s pani učiteľkou  
Zdenkou Kürtiovou 

1.Čím ste chceli byť ako dieťa na základnej škole? 
Učiteľkou, pretože moja mama sa tiež venovala tomuto 
povolaniu. 
2. Pamätáte si ešte na svoje prvé hodiny v škole, keď ste 
stáli pri tabuli a sedeli v školskej lavici? 
Pamätám si svoju prvú  báseň,  ktorú som recitovala a  volala 
sa Zatúlané húsa. 
3. Pochádzate  z  učiteľskej  rodiny ? Odkiaľ 
pochádzate? 
Dá sa to tak povedať. V našej rodine boli učiteľské a vojenské povolania. Pochádzam z Levíc, 
tu som sa narodila a celý život žijem. 
4. Kde ste študovali? 
Študovala  som na PaSA  v Leviciach, učiteľstvo pre materské školy.  A v Bratislave som si  
zdokonalila  svoje vedomosti z odboru špeciálna pedagogika.  
5. Čo je pre vás tomto povolaní najkrajšie ? A čo naopak najhoršie?  
Najkrajšie je to, že ma v práci čaká každý deň niečo iné. A najhoršie je  zdieľať osud tých 
malých drobcov v materskej škole, keď majú nejaký problém.   
6. Chováte nejaké domáce zvieratko?  
Už desať rokov našej rodine  robí spoločnosť naša labradorka Nelly. 

7. Aké je Vaše obľúbené jedlo? Ochutnali ste už niečo 
zaujímavé? 
Zjem všetko, čo nezje mňa. Áno, mám rada čínsku, indickú 
a srbskú kuchyňu. 
8. Aký bol začiatok Vašej kariéry? Nemali ste trému? 
Začínala som učiť v Žemberovciach v materskej škole. Mala som 
úžasné kolegyne, takže pre moje začiatky to bol výborný úvod. 
9. Čo by sa malo v školstve podľa Vás zmeniť? 
V prvom rade postavenie učiteľa v spoločnosti a uvedomenie si, že 
vzdeláva budúce generácie. 
10. Ako trávite svoj voľný čas? 

Vo voľnom čase hrávam volejbal a chodím so psíkom na prechádzky. Najradšej trávim čas 
s mojou rodinou a vnúčikom. 
11. Ak by ste si mohli vybrať koncert, divadlo, čo by ste si vybrali? 
Určite by to bol koncert, pretože mám rada dobrú hudbu. 
12. Aká je Vaša obľúbená pieseň a kniha? 
Mám rada disco hudbu a pieseň „ I will Survive“ od Glorie Gaynor. Mám rada knihy so  
športovou tematikou. Momentálne čítam knihu zo života Rogera Federera. 
13. Máte nejaké životné motto? 
Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života. 

Rozhovor urobila Jennifer. 



Čo sa dialo v našej škole v mesiaci marec. ..  

     Dňa 4. marca k nám na internát prišiel pán kpt. Ing. Peter Polák z Policajného zboru SR,  
aby deťom pripomenul, aké je dôležité dodržiavať pravidlá bezpečnosti na ceste. Táto téma sa 
týka nás všetkých a je súčasťou nášho každodenného života. Aj chodci sú totiž účastníkmi 
cestnej premávky a môžu zapríčiniť vážnu nehodu.  

Bezpečne na ceste a na priechode pre chodcov 

     Deti boli poučené o tom, že cez cestu prednostne prechádzame len na vyznačenom mieste 
– priechode pre chodcov. Ale ani tu nie sme vždy v bezpečí a musíme dodržiavať určité 
pravidlá. Vždy keď prechádzame cez cestu, musíme sa poriadne rozhliadnuť.  Nevstupujeme 
na priechod keď je vozidlo príliš blízko alebo ide rýchlo a nevieme bezpečne prejsť na druhú 
stranu.  Prechádzame cez priechod rýchlo, priamo, nezdržiavame sa na ňom, nezastavujeme, 
kráčame po pravej strane a vždy prechádzame spolu celá skupina. Keď prechádzame cez cestu 
netelefonujeme, nepočúvame hudbu, nehráme sa s mobilom a pod. Tieto činnosti nás 
zbytočne rozptyľujú   a nevenujeme pozornosť svojmu okoliu. Dôležité je dbať aj na dobrú 
viditeľnosť chodcov a používať reflexné prvky. 
     Po teoretickej príprave si deti utvrdili poznatky aj v praxi – pod odborným dozorom pána 
policajta a to priamo na priechode pre chodcov v blízkosti nášho internátu. Ak by sme si 
neboli celkom istí, či vstúpiť na vozovku alebo nie, treba sa riadiť základným pravidlom – na 
priechod vstupujeme len vtedy, keď už prichádzajúce vozidlo stojí a sme si istí, že nám dáva 
prednosť. Aj vtedy však musíme byť veľmi obozretní, aby sme sa vždy vrátili domov zdraví 
a v poriadku.                                                                           Ing. Danica Karlíková 

  

  

     Dňa 5. marca sa deti zo školského internátu na chvíľu ocitli vo svete fantázie. Spolu s pani 
vychovávateľkami navštívili výstavu pod názvom „Sestry“, ktorá sa v týchto dňoch koná 
v levickej synagóge. 

Navštívili sme výstavu  „Sestry“ 



Dve sestry – Anna Sovany a Beata Galambosová v ich 
spoločnom ateliéri dostali nápad zorganizovať spoločnú 
veľkolepú výstavu. Jedna z nich namaľovala krásne obrazy 
zamerané na  známe osobnosti – napr. Charlie Chaplin, Albert 
Einstein, Marilyn Monroe, John Lennon, Freddie Mercury 
a mnohí ďalší. Hoci už nie sú medzi nami, sú večnou 
inšpiráciou mnohých umelcov. Druhá sestra vyrobila pekné 
autorské bábky spomínaných osobností – maňušky, marionety. 
Vstúpili sme do levickej synagógy, čím sme vstúpili aj do ich 
sveta. Očarila nás ich mravčia trpezlivosť pri vytváraní týchto 
diel a tá nech je pre naše deti príkladom a pre nás inšpiráciou. 
                                                                    Mgr. Sylvia Jančová 

  

Aj tento rok žiaci súboru Theatro Hora, ktorý už 6 rokov 
pracuje pri Spojenej škole internátnej v Leviciach,  svojím  
krásnym vystúpením na znak poďakovania za dlhoročnú 
spoluprácu, slávnostne otvorili 21. ročník Týždňa slovenských 
knižníc. V pondelok 2. marca 2020 sa predstavili   prednesom 
poézie a prózy, tancom Anjelik môj a zborovým spevom. 
Vyslúžili si veľký potlesk, slzy dojatia od všetkých prítomných 
a malú odmenu vo forme školských potrieb.  

Týždeň slovenských knižníc  

Ešte v mesiaci február sme so žiakmi druhého stupňa 
mali akciu, v ktorej sme si 
rozširovali našu čitateľskú 
gramotnosť. V rámci akcie 
mali triedy pridelené domáce 
zviera, o ktorom si mali 
prečítať príbeh, vypracovať 
úlohy a nakresliť ho. Všetky 
výkresy boli ocenené. 

Čítam, čítaš, čítame 



Vtipy 

Pani učiteľka: Janko, povedz nám aspoň jedného 
cicavca, ktorý nemá zuby. 
Janko: Môj dedo. 

Aladin nájde čarovnú lampu a  šúcha ju 
tri dni a tri noci, až z nej zošúcha nápis: 
Made in China. 
Janko príde domov zo školy a hovorí svojej mame: 
- Mami, predstav si, dostal som jednotku.  

– Naozaj? 
- Nie, iba si to predstav! 
Jožko sa pýta Peťka: 
- Peťko, je to farebné, ale nevidíš to. Čo to je? 
Peťko nič nehovorí, nevie uhádnuť. 
Jožko: 
- Sú to farbičky zahrabané pod zemou. 
Deti sa hádajú po vyučovaní na školskom dvore:  
- Môžeš sa hanbiť! Tvoja mama je učiteľka a ty sa nedokážeš naučiť 
vybrané slová! 
- No a? Tvoja mama je zubárka, a tvoj najmenší brat nemá v ústach 
ani jeden zub! 
Rozpráva sa ocko s Jožkom:  
- Synček? 
- Áno ocko? 
- Čo nové v škole? 
Jožko sa zamyslí a po chvíli povie: 
- Dostal som pätorku z diktátu. 
- A to už prečo? 
- Lebo v slove veveri čka som dal dva krát dlhé é. 
- Jožko, ako ti toto mohlo napadnúť?!?!?! 
- Ale oci...keď ja som mal strašne veľa atramentu v pere. 

Vtipy vyhľadala Manuela. 



Tajnička 
2. apríl je Medzinárodným dňom detskej knihy. Medzinárodný výbor 
pre detskú knihu vyhlásil tento deň po prvýkrát v roku 1967 na počesť 
narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana ………………….. 
(tajnička). 
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Tajničku urobila Manuela 



 

 

Spoza lavice ... 
Toto sú vtipné výroky našich žiakov, ktoré sme 

zozbierali počas vyučovania. 

Pani učiteľka doniesla bahniatka do školy a opýtala sa detí,  
či to poznajú. Jeden žiak povedal, že sú to pavúky 

Učiteľka sa pýta žiakov: „Kto je manažér“? Žiačka 
pohotovo odpovie: „ To je ten, ktorý púšťa hudbu.“ 

Niečo na zasmiatie 
Zo žiackych knižiek (ale nie z našich.....) 

- Behom vyučovania sa chová ako cez prestávku. Cez prestávku sa učí, miesto aby si 
odpočinul.  
- Opakovane vyrušuje môj výklad svojím výkladom.  
- Pri vyučovaní hlasno kašle, miesto aby kašlal potichu.  
- Neustále zle napovedá a tým znižuje priemerný prospech celej triedy.  
- Zaspáva cez vyučovanie a odmieta mi povedať čokoľvek o svojom nočnom živote.  
- Hovorí o svojich rodičoch také veci, že by som sa vás na to chcela osobne spýtať.  
- Preberanú látku nesleduje, zato sleduje látku Helenky, svojej spolužiačky.  
- V telocviku sa odmieta pohybovať vzduchom.  
- Pľuje v triede na podlahu a zasiahol aj mňa.  
- Pri vyučovaní vyskakuje z okna triedy von a nie späť.  
- Popísal tabuľu ceruzkou, ktorá nejde zotrieť a potom nápis utrel, aby som to nepoznala.  
- Poslednú poznámku v žiackej knižke vygumoval, tak neviem, či túto budete čítať.  

Vyhľadala Jennifer. 
Hádanky o zvieratkách 

Usilovný baník sfáral pod zem, kde aj svoj byt mával. Len rukami holými 
vyryl chodbu do hliny. Čo je to??????? 
Hlas má takmer ako basa, keď je sýty, vtedy hrá sa. Veľké laby, kožuch 
hrubý, maliny a medík ľúbi. Čo je to??????? 
Nikdy nešije, hoc s ihlami žije. Čo je to??????? 
Hustým lesom cez záveje čudo beží. Hladné je a nehnevané, lebo sneží. 
Čo je to???????  
Dobre by mu občas padlo rozhýbať si v nore sadlo. Čo je to??????? 
Kto obchádza kurín, chlievy? Kto sa húskam líška? Je to zlodej prefíkaný vlastným menom… 
Čo je to??????? 
( trk, ďevdem, žej, kaivid, cevzaj,akšíl)                                       Hádanky vyhľadala Monika. 



Módna polícia 
Slavko a Erik „versus“ módna polícia   

Ak si niekto myslel, že s príchodom prvého jarného mesiaca internátna módna polícia poľaví 
vo svojej náročnej práci a nechá obyvateľov internátu na pokoji, tak ten sa veľmi mýlil. Práve 
naopak! Žiadna jarná únava sa u nich neprejavila a popreháňala hneď dvoch našich 
kamarátov. 
Prvým bol Slavomír - má 15 rokov a je žiakom 7. triedy. Býva v internáte už niekoľko rokov 
a je teda poriadne „ostrieľaný“. Prepadová akcia módnej polície bola pre neho „malina“. 
Slavko je intelektuálny typ, rád diskutuje  na rôzne témy a vyjadruje vlastné názory. Krásne 
recituje a vyhral už nejednu súťaž.  Jeho štýl obliekania je veľmi rôznorodý – od ležérneho, 
športového až po „prudkú eleganciu“. Vie sa primerane obliecť na každú príležitosť. Módna 
polícia ho poriadne vyobracala, ale na Slavka jednoducho nemala. Svedčalo mu to v každom 
štýle. 
Keď nepochodili u Slavka, skúšali to naši starí známi u Erika.  Ale Erik,  hoci má len 7 rokov 
a je žiakom 1. triedy, je v oblasti módy už poriadne „podkutý“. Bez problémov zapózoval 
v niekoľkých vydarených modeloch a módni policajti nenašli nič, čo by mu mohli vytknúť. 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu. 

   

   



Pospájaj čísla a vymaľuj si 
Pospájaj čísla od 1 do 20 a potom obrázok pekne vyfarbi Čo je na obrázku? 

 
Vypočítaj: 
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Deti zo školského internátu na výstave v Synagóge 

Vaša redakčná rada v zložení:  

Jennifer Rafaelová  IX.A  
Manuela Rafaelová  IX.A 
Monika Rafaelová  IX.A 
Manuela Rafaelová  IX.A  
Iveta Rafaelová  VIII.A 
Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 

            
       Jennifer               Manuela                Ivetka                Monika a Manuela 
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