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Úvod  

Ahojte milí čitatelia, 

dúfame, že ste sa tešili na nové číslo nášho Špecka, pretože my sme sa tešili, že 
môžeme tvoriť časopis o Vás pre Vás. Májové slniečko nám pridalo na dobrej 
nálade a máme kopec nového. V mesiaci máj ste sa mohli zapojiť aj do výzvy  
„Čo  najradšej robím v čase korony“. Mnohí tak aj urobili a my im veľmi pekne 
ďakujeme. V časopise sa dočítate, kto sa do výzvy zapojil a môžete sa aj 
inšpirovať ..... Určite ste v mesiaci máj nezabudli na svoje mamičky, preto sa 
dočítate, ako ste si deň mamičiek pripomenuli vy a oslávili ho. Zabavíte sa pri 
tajničke, hádankách a inšpirovať sa môžetev v rubrike módna polícia. 

Prajeme Vám príjemné čítanie 

Redakcia Špecka 

 

Vymaľuj motýle lietajúce nad kvetmi žltou farbou a motýle, 
ktoré sú pod tulipánmi modrou farbou 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Martou 
Bušovskou 

1.Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťaťom?  
Budete sa smiať, ale učiteľkou. Pamätám sa, ako som si 
kriedou kreslila na cestu lavice, žiakov (vtedy prešlo po 
ulici jedno auto za deň) a učila som o dušu. 
2. Pochádzate z učiteľskej rodiny? 
Nie. Otec bol stavbár a mama účtovníčka. 
3. Kde ste študovali? 
V Levoči a v Bratislave. 
4. Máte nejaký cestovateľský sen? Ak áno, tak aký? 
Mám, od detstva. Chcela by som vidieť Atény, to je  v Grécku. 
5. Učili ste aj na iných školách okrem našej? 
Začínala som v Levoči v špeciálnej škole pre deti s poruchami sluchu a nejaký 
čas som pracovala ako logopéd v Domove sociálnych služieb v Krškanoch. 
6. Čo je pre Vás na tomto povolaní najkrajšie? 
Sú to chvíle, keď vidím v očkách mojich žiakov radosť a šťastie.   
7. Čomu sa radi venujete vo voľnom čase? Máte nejakú obľúbenú knihu, 
ktorú by ste vedeli odporučiť čitateľom? 
No ja čítam všetko a možno by som odporučila to isté aj našim čitateľom: 
„Časom prídete na to, čo vás zaujíma“. 
8. Chováte nejaké domáce zvieratko? Keď áno, tak aké. 
Teraz máme len psíka, volá sa Labka. Ale v minulosti sme mali všeličo, od 
rosničky až po zajace. 
9. Aké je vaše obľúbené jedlo? Aké jedlo by ste neochutnali? 
Zjem hocičo, rada mám múčne jedlá, napríklad buchty na pare, ale 
určite by som neochutnala chobotnicu. 
10. Ako by ste sa charakterizovali tromi slovami?  
TO JE ŤAŽKÉ. Sú to tri slová? Naozaj som o tom nikdy 
nepremýšľala. Vravia o mne, že som trpezlivá. 
11.  Čo Vám dala a čo Vám aktuálna situácia vzala? 
No dosť som ušetrila, hlavne za benzín. Ale veľmi mi chýbajú deti, ich úsmev 
a objatie. 
12. Keby ste chytili rybku, čo by ste si želali?  
Aby boli všetky deti šťastné, aby nepoznali choroby, bolesť a smútok. 

 Vďaka za rozhovor             



Čo sa dialo v našej „doma- škole“ v mesiaci máj..... 
Ako sa darí našim škôlkarom počas vzdelávania sa  doma  
Naši škôlkari okrem toho, že sú veľmi šikovní 
a napredujú vo vzdelávaní, sa počas 
„koronaprázdnin“ naučili veľa nových vecí - 
korčuľovať na kolieskových korčuliach, začali  
spoznávať nové chute v rôznych jedlách, ktoré im 
maminy doma varia. Naše detičky veľmi veľa času 
trávia  v prírode, na prechádzkach v lese. Keďže nám 
začínajú krásne, slnečné a teplé dni, pomáhajú aj 
rodičom pri prácach v záhradkách a spolu so staršími 
súrodencami hrajú rôzne zábavné hry.  
Veľmi sa tešíme, že  sa našim najmenším darí aj doma a napredujú 
v rôznych iných aktivitách, či už ide o športové aktivity alebo  kreatívne 
a výtvarné práce.  
Zároveň sa chceme opätovne veľmi pekne poďakovať rodičom za 
výbornú spoluprácu. Rodičia našich škôlkarov sú nám naozaj veľkou 
pomocou, pravidelne s nami komunikujú, posielajú nám  veľa fotografií, 
videí, z čoho máme my - pani učiteľky - veľkú radosť a tešíme sa, že 
máme také šikovné deti.                      Bc. Ivana Sebelédyová                                                 
... aj Deň mlieka sme oslávili doma 

Každoročne si v máji - tretí utorok v mesiaci - pripomíname Deň mlieka, ktorý sa oslavuje už 
od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Tento sviatok má za cieľ 
poukázať na dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako zdraviu prospešných 
potravín.  
Deťom z nášho školského internátu mliečne výrobky veľmi chutia a konzumujú ich 
pravidelne. Počas školského roka im pani kuchárky v školskej jedálni 
varia rôzne zdravé jedlá s obsahom mlieka a mliečne výrobky jedia aj 
na desiatu či olovrant. Správne stravovacie návyky majú teda 
osvojené a naplno ich dodržiavajú aj teraz doma. Deň mlieka sme 
deťom pripomenuli aj rôznymi „mliečnymi“ aktivitami. Poslali sme 

im prezentáciu, maľovanky, veselé náučné 
videá a pesničky k tejto téme.   
Deti doma s radosťou pracovali, všetky 
zadané úlohy splnili a pritom si ešte aj 
zamaškrtili na zdravých mliečnych 
dobrotách. Svedčia o tom aj pekné 
fotografie, ktoré nám poslali rodičia a pani 
vychovávateľky z CDR v Seredi. Veľmi 
pekne ďakujeme a tešíme sa, že ste doma 
zdraví a veselí.                                 
 

Ing. Danica Karlíková 



                                                                      

Redakcia Špecka Vás vyzvala na súťažnú aktivitu „Čo najradšej robím počas KORONY“. 
Počas mesiaca máj ste nám mali posielať obrázky, fotky, básničky....proste všetko, čo 
súviselo s Vašimi „koronaaktivitami“. My veľmi pekne ďakujeme, že ste sa zapojili 
a vyhodnotenie nájdete v budúcom čísle Špecka. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, kto sa 

do našej výzvy zapojil 

1.Koronaprázdniny v II.A 
Okrem toho, že sa žiaci z II.A denne doma učia so svojimi rodičmi, užívajú si s nimi aj 
vzácne spoločné chvíle. Maťko počas koronaprázdnin cvičí svojho psa Alexa ( alebo on 
jeho), Kubko trávi najradšej čas so svojou maminkou a bábätkom, ktoré im v máji pribudlo 
do rodiny.  Samko si užíva chvíle s najbližšími napríklad aj pri varení guľáša. Dávidko dostal 
nový bicykel (určite veľa poslúchal) a tiež veľmi rád pomáha ockovi okolo domu.  Situácia 
okolo  „ korony “ nám totiž priniesla nielen starosti a obavy, ale aj viac času stráveného 
s našimi blízkymi. Tak si ho ešte užime, lebo ako sa zdá, brány školy sa v júni pre 
„dobrovoľníkov“ otvoria . 

Maťko s Alexom                 Samko s guľášom 

          
Jakubko s maminou                Dávidko s fúrikom 

    



2.Naša Fatmuška 
Ahojte, volám sa Fatmuška - mám 4 roky a som škôlkarka. 

Keďže ma baví veľmi veľa činností a neviem si vybrať jednu 
najobľúbenejšiu, povedala som si, že Vám priblížim môj jeden bežný 
„koronadeň“. Selfíčka mi ešte veľmi nejdú, tak mi trošku pomohla 

teta Milka - za čo jej veľmi pekne ďakujem. 

Ja si každý deň užívam a dúfam, že sa bude páčiť 
aj Vám. 

  

Fatmuška varí nedeľný obed... 

 



  3. Lacko Müller - Báseň o korone

Prišla veľká korona, 
deti sa čudujú, 

že škola zavrela 
trochu sa radujú. 

 
Máme slobodu ,  žiadne 

testy, diktáty 
ale aj obavu, 

že príde vírus dáky. 
 

Korona nás nezastaví 
doma sa aj učíme. 

Pani učiteľky posielajú úlohy 
a my ich pekne robíme . 

Smutno nám je bez starkej , 
že k nej nemôžeme, 

ešte trochu vydržíme 
a spolu to zvládneme. 

 
Čakáme na zázrak , 
kedy skončí korona , 

buďme dobrí , veru tak , 
a možno to bude do júna . 

 
Potom škola začína , 
všetko znovu ožíva , 
trieda, deti, priatelia, 
korona sa skončila. 

 

4. Výzva Dávidko 

Ahojte,
pozdravujem Vás  a rád by som sa zapojil do súťažnej aktivity v časopise Špecko – „Čo 
najradšej robím počas korony“. 
     Volám sa Dávidko, mám 6 rokov, som škôlkar, ale od septembra už nastupujem do 
„veľkej školy“ a veľmi sa na to teším. 
     Počas „koronaprázdnin“ som zažil veľa zaujímavého a nikdy som sa nenudil. Ale medzi 
moje najkrajšie zážitky patrila oslava mojich narodenín – mal som 6 rokov, ktorú pre mňa 
pripravila moja mamička. Najskôr ma zobrala do obchodu s hračkami, kde som si mohol 
vybrať to, čo sa mi najviac páčilo. Doma ma už čakala slávnostná torta s prskavkami, ktorá 
bola nielen krásna, ale aj výborne chutila. A na záver som navštívil po dlhom čase moje 
obľúbené ihrisko, ktoré mi už veľmi chýbalo a kde som sa poriadne vyšantil. 
Ďakujem mamičke, že mi pripravila takú krásnu oslavu a posielam Vám zopár fotografií 
z tohto nezabudnuteľného dňa. 

    



5. Výzva Izka 
Ahojte, 

volám  sa  Izabelka, mám  6  rokov  a som  škôlkarka.  Počas    „koronaprázdnin“    sa  venujem 

rôznym obľúbeným činnostiam. 

Veľmi  rada  športujem  –  bicyklujem  sa,  korčuľujem  na  kolieskových  korčuliach,  hrám  sa 

s loptou.  Tiež  pozorne  sledujem,  aké  účesy  sú momentálne  „trendy“  a    rada  sa  hrám  na 

kaderníčku. Ako modelka mi  s radosťou  poslúži moja  sestrička.  A keďže  obľubujem  pekné 

šaty, doplnky a všetko  čo súvisí s módou –skúšam nové modely a pripravujem sa na sezónu 

„Leto 2020“. 

Posielam  Vám  zopár  fotografií,  s ktorými mi  veľmi  ochotne  pomohla  teta Milka,  ktorá  je 

mojou osobnou fotografkou. Tak dúfam, že sa Vám budú páčiť. 

Izka sa pripravuje na olympiádu 

 

Naša svetová modelka Izka   

 

 

 

 

 

 
 



6. Výzva škôlkári     

Hrajú sa Športujú 

   

Pracujú v záhradke Maľujú,kočíkujú,hrajú sa 
so psíkom 

 

  
 



7. Výzva Vaneska 

 
8. Praktická škola 

    
 



 A nakoniec veľká výzva pre všetkých našich žiakov od pána učiteľa Mgr. Petra 
Benčeka, ktorý zložil pieseň o korone. Vašou úlohou bude naučiť sa pieseň s 
názvom “Koronová” a  keď sa vrátime do školy všetci, tak si ju spoločne určite 

zaspievame  

Pieseň   KORONOVÁ 
1.Korony sa nebojíme, všetci 
zdraví stále sme,                                                                    
pozor na seba dávame, do školy sa 
tešíme. 

2.Škola, trieda, lopty, krieda, už 
nám veľmi chýbajú,                                                      
aj pani učiteľky, čo sa na nás 
usmievajú 😊 

3.V rúškach je nám už aj dlho, 
otvorte nám školičku!                                                
Nech si už konečne sadnem v 7.C 
na stoličku. 

A NEZABÚDAJTE....... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Omaľovávanka 
Obrázok si vymaľuj a pod obrázok napíš, aké ovocie si našiel na 

obrázku. 

 

Na obrázku som našiel /našla:…………………………………………....... 
................................................................................................................................ 

Písmenká sa nám trochu poprehadzovali. Napíš správne názvy zeleniny 

1.acilokorb  4. loifrak  7. kaimez  

2. akrohu  5. nólem  8. aľubic  
3. acivket  6. bárelak  9. akirpap  



 

 
 

 

 
 
 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Práve v tento deň, viac 
ako inokedy, myslíme na svoju mamu či starú mamu. 
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho 
matka najdôležitejším človekom na svete. Aj naši žiaci si spomenuli na svoje 

mamičky a spolu oslávili deň venovaný všetkým mamám 
Šikovní žiaci z Prš 
Svoje skúsenosti a šikovné ručičky využili aj teraz v máji na prípravu prekvapenia pre svoje 
mamičky k ich sviatku. Upratali, navarili a vyrobili pekné darčeky. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Deň matiek v II.A 
Ani koronavírus nám nezabráni, 
aby sme oslávili  Deň matiek. Za  
normálnych okolností by sme 
v týchto dňoch oslavovali ináč. 
Slávnostnejšie, veľkolepejšie 
a hlavne spoločne. Prebiehala by 
totiž každoročná Školská akadémia, 
venovaná práve tým našim 
najkrajším, najmilším a najdrahším 
....mamám.  Lenže naše maminy sú 
s nami doma a pomáhajú nám 
s učením ako vedia, vládzu a môžu, 

DeŇ MaTiEk 



popri svojich  každodenných povinnostiach. Možno aj pracovných.  Preto sme si my, žiaci 
II.A triedy, pripravili pre ne prekvapenie doma. Namaľovali a  nakreslili sme im obrázky, 
portréty. Najlepšie ako sme vedeli. Mamičky, máme Vás radi a na budúci rok pre Vás aj 
zaspievame a zatancujeme na veľkom pódiu. Pevne veríme...        
                 
               

 
 
 

 

 

 
Deti doma poďakovali svojim mamičkám 
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám – 
v tento oslavujeme Deň matiek. Je to deň, keď máme možnosť 
povedať našim maminám ako ich máme radi, vyjadriť im 
vďačnosť za všetko, čo pre nás robia, za ich lásku a obetavosť. 
Deti z nášho školského internátu na svoje mamičky nezabudli 
a svoju lásku im vyjadrili rôznymi spôsobmi – každý po 
svojom, ale všetci zo srdca a veľmi úprimne.  

Svedčia o tom aj krásne a dojemné fotografie, ktoré nám 
poslali. Srdečne Vám za ne ďakujeme a sme na vás hrdí, že ste 
na svoje láskavé, starostlivé a obetavé mamičky nezabudli.                                     
Ing. Danica Karlíková 

   

DEŇ MATIEK 2020    II.A



Obrázky zo         pre mamičky….. 
 
                               
 
 
 

 
 
 
 

Pospájaj čísla od 1 do 20 a na obrázku bude kráľ zvierat Kto je to? 
Koľko kvietkov je okolo zvieratka? Obrázok si vymaľuj. 

 



Módna polícia 
Módna polícia navštívila Dávidka 
Príslušníci našej internátnej módnej polície sa vydali na cesty. Keďže školský internát je 
počas „koronaprázdnin“ zatvorený,  museli zmeniť teritórium a trošku si pocestovať.  
Navštívili už Izabelku a Fatmušku v Seredi a teraz sa vybrali do nášho hlavného mesta na 
návštevu k Dávidkovi. Možno si mysleli, že ho prekvapia a že na ich návštevu nebude 
pripravený. Ale veľmi sa mýlili.  
Na Dávidka si určite pamätáte – je to náš internátny nováčik, ktorý prišiel s obrovským 
kufrom plným oblečenia a stal sa veľkou konkurenciou aj pre Izabelku a Fatmušku – a to je 
už naozaj čo povedať. Našim „módnym ikonám“ tým pripravil zopár bezsenných nocí – ale to 
len tak medzi nami. Dávidko bol doma s mamičkou a privítal „prepadovku“ s úsmevom na 
tvári. Bol tip-top od hlavy po päty – tak ako vždy. Návšteve sa veľmi potešil a aby sa ukázal 
v plnej paráde, ochotne sa prezliekol a predviedol zopár najnovších modelov. 
Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že „prepadovka“ opäť raz dopadla na jednotku 
s hviezdičkou. Darmo – „nákupní maniaci“ sa nezaprú! 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu 

    
Prepadovka aj v Leviciach 
Aby sme zistili, ako sa obliekajú naši žiaci v Leviciach, rozhodli sme sa, že navštívime nášho 
žiaka Adamka. No veru poviem Vám, že Adamko, ako zástupca Levíc nesklamal a ukázal ako 
sa správne obliekať. Či už ako sa obliecť na prechádzku do mesta alebo na voľný čas na 
doma. Môžete sa inšpirovať 

              



Tajnička 
Vieš aký svetový deň si pripomíname 8.mája? Odpoveď nájdeš v tajničke 

(modré štvorčeky). 8.máj je svetový deň........................................ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

              

              

              

 -    - - - - - -    

- - - - - - - - - - -  - - 

1. predná  časť hlavy, 2. pštros, 3. žije vo vode, 4. priehľadná kvapalina  (pijeme  ju),5. malá 

Ema, 6. čuchový orgán, 7. opak dobré, 8. beznohý plaz (syčí), 9. zrakový orgán (vidíme ním), 

10.  domáce  ťažné  zviera  (hijó),  11.  kôrovec  s veľkými  klepetami  chodiaci  a  plávajúci 

pospiatky, 12. prefíkaná ako...., 13. dopravný prostriedok 

Hádaj, hádaj hádanku 
Spoj hádanku zo správnym obrázkom. 

Pred slnkom sa v lete skrýva,  
vari aj pod zemou býva.  
Vodičku má veľmi rada,  
vylezie keď dáždik padá. 
 
Zdobí ho vždy hustá hriva, 
v každej hore pánom býva. 
Vládne rybkám vo vode,  
kraľuje i prírode. 

  
Na lúke vyrástol dom. 
Veľa rodín žije v ňom. 
Bratranci aj sesternice, 
býva ich tam na tisíce. 
 
Je to vták, no nie je z lesa.  
Má hrebeň, no nečeše sa.  
Má krídla, no nevie lietať. 
 Skoro ráno začne spievať. 



 

1.Hrušky majú lístok otočený doprava  vyfarbi žltou farbičkou. 

Hrušky, ktoré majú lístok otočený doľava,  budú zelené. 

 

   

2. Vyfarbi kvietky tak, aby zápis bol pravdivý. 

 
 > 

 
 = 
 
3. Matematika s kyticami. Spoj správnu kyticu k mamičke. 

                 

15 +3 =       17‐7=       3+8=          
 

   

   

11 18  10 



4. Vyfarbi všetky hračky žltou, riad modrou a oblečenie zelenou 
farbou. 

        

     

     

5. Nájdi medzi obrázkami 10 rozdielov. 

 



 

 
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 

 

ČASOPIS VYTLAČIL: 

 


