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Úvod 

 
Milí žiaci,  deti, učitelia a rodičia,  

sme veľmi radi, že Vám môžeme priniesť ďalšie číslo časopisu a to vďaka Vám, 

Vašej práci aj práci Vašich učiteľov. Dočítate sa, čo sme všetko stihli vykonať 

v mesiaci marec, ako sa obliekajú naši športovci na internáte a aj  sa zasmejete 

na vtipoch. Potrápite si hlavičky pri lúštení tajničky, preveríte si vedomosti 

o jarných kvietkoch a mnoho ďalších zaujímavostí.  

Prajeme pekné čítanie                                                  Vaša redakcia Špecka 

ÚLOHA PRE TEBA: 

Vyfarbi kvietky podľa počtu  

 



Rozhovor s Mgr. Silviou Chrienovou 

1.kolo -zahrievacie otázky  

Výška: 170 cm 

Farba očí: modrá 

Koníčky: knihy, záhrada 

Obľúbená farba:  modrá 

2.kolo naj – otázky  

Najobľúbenejšia činnosť: v kľude čítať sama v 

kútiku 

Najväčšia slabosť: bojím sa zmien 

Najobľúbenejšia hudba:  hra na heligónku môjho 

syna 

Najobľúbenejší seriál: Cudzinka 

Najobľúbenejšia kniha: Piliere zeme 

Najkrajší zážitok: narodenie mojich detí 

Najlepšia dovolenka: s rodinou v Bystrom a 

Terchovej 

Najobľúbenejšie zviera: nemám 

Najobľúbenejšie jedlo: všetko čo mi navarí niekto 

iný 

3. kolo -osobné vyznania 

Čo vám prekáža na dospelých?  Že si myslia, že sú múdrejší ako deti. 

Na čo ste v živote hrdá? Na svoje deti. 

Máte  nejaké nesplnené sny? Naučiť sa jazdiť 

na koni. 

Máte  nejaký cestovateľský sen? Nemám, 

rada vidím niečo nové. 

Keby ste si mohli vybrať krajinu, kde by ste 

chceli žiť, ktorá by to bola? Tam, kde je moja 

rodina. 

Aký máte vzťah k móde? Čo najradšej si 

obliekate?  Mám neutrálny vzťah k móde. Niečo pohodlné a praktické. 

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali? Pokoj v duši, viac 

ohľaduplnosti vo svete. 



Čo sa dialo  v našej škole v mesiaci marec....... 
Okrúhle narodeniny v internáte 

     Počas našej dlhej neprítomnosti v školskom internáte mali 

niektoré deti aj svoj sviatok – meniny alebo narodeniny. 

Náš internátny „benjamínko“ Fatmuška oslávila významné 

životné jubileum – 5 rokov. Keďže musíme dodržiavať prísne 

hygienické opatrenia, tradičnej narodeninovej diskotéky sme sa 

museli zriecť. Ale na našu oslávenkyňu sme nemohli zabudnúť. 

K jej okrúhlym narodeninám sme jej všetci srdečne 

zablahoželali a popriali len to najlepšie. Nechýbali ani darčeky 

a malé občerstvenie.  

     Milá Fatmuška, prajeme Ti, aby si bola stále zdravá, milá 

a veselá a aby sa Ti v škôlke aj v našom internáte darilo. Všetci 

Ťa máme veľmi radi.                              Ing. Danica Karlíková 

 

Návrat do školského internátu 

     Tak konečne je to tu! Po jarných prázdninách – 8. marca prišiel deň „D“, na ktorý sme 

všetci tak netrpezlivo čakali. Po vyše dvojmesačnej prestávke a náročnom dištančnom 

vzdelávaní sa opäť otvorili brány našej školy a školského internátu. 

     Všetci sme sa tomu potešili – deti, pani učiteľky aj pani vychovávateľky. Veď škola 

a osobný kontakt nám už veľmi chýbali. Aj deti v našom internáte mali radosť, že sa môžu 

znova vidieť so svojimi spolubývajúcimi a s pani vychovávateľkami.  

Stále nepriaznivá epidemiologická situácia prináša množstvo obmedzení a všetci musíme 

dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Rúška a respirátory sa stali neoddeliteľnou súčasťou 

nášho každodenného života. Keďže niektorých aktivít sme sa museli  zriecť, venujeme sa 

takým činnostiam, ktoré sú čo najmenej rizikové, aby sme sa chránili pred nebezpečným 

vírusom. 

     Deti z nášho internátu veľmi obľubujú pobyt vonku – či už na školskom dvore alebo na 

vychádzkach do blízkeho okolia. Po dlhej neprítomnosti sa hneď v prvý deň postarali 

o kŕmidlo pre vtáčiky – vyčistili ho, nasypali chutné slnečnicové semienka a naliali čerstvú 

vodu. Vyšli sme si aj na vychádzku do okolia – na Levickú kalváriu, okolo historickej budovy 

Strednej odbornej školy pedagogickej a cestou sme sledovali prebúdzajúcu sa jarnú prírodu. 



Každý deň tak urobíme niečo prospešné pre svoje zdravie a popri tom sa deti vždy aj niečo 

nové naučia. 

     Všetci sa tešíme, že sme opäť v škole aj v našom školskom internáte. Pevne dúfame, že to 

tak zostane čo najdlhšie  a že sa epidemiologická situácia začne konečne zlepšovať.  

Ing. Danica Karlíková 

   

Marec mesiac kníh v škôlke  

Marec – mesiac knihy sme si v našej škôlke pripomenuli v 

spolupráci s Tekovskou knižnicou vypožičaním niekoľkých  

krásnych detských ilustrovaných knižiek.  

„ ROZPRÁVKOVÁ CESTA“ -  takto sme si nazvali našu cestu 

krásnymi, zaujímavými príbehmi a rozprávkami z vypožičaných 

kníh. Pani učiteľky si vo svojich triedach so svojimi detičkami 

prečítali krásne príbehy a rozprávky z knižiek. Deti 

s nadšením, ale aj napätím čakali ako rozprávkové príbehy 

skončia. Ako je však dobrým zvykom, každá rozprávka má 

šťastný koniec a inak tomu nebolo ani v našej 

ROZPRÁVKOVEJ CESTE. Veríme, že aj tento rok sme si 

takouto príjemnou aktivitou pripomenuli, aké je dôležité 

venovať sa knihám v akejkoľvek podobe či aktivite .             

                                                                Bc. Ivana Sebelédyová                                                                                                           

 



 



Netradičná hodina matematiky v VIII.A 

Vo VIII.A mali žiaci netradičnú hodinu matematiky na ktorej sa učili zlomky. Pani  učiteľka 

Mária Adamcová bola veľmi kreatívna a chcela žiakom ukázať, že matematika nemusí byť 

nudná, ale aj zábavná a potrebná pre život. Žiaci sa učili zlomky za pomoci šunky, zeleniny, 

syrečkov a na názorných príkladoch zisťovali, čo je polovica, štvrtina ... a  najviac 

samozrejme ocenili to, že všetko potom mohli aj zjesť. 

 

Deň Downovho syndrómu 

Od roku 2006 patrí 21.marec Svetovému dňu Downovho 

syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 

a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 

21.chromozómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS 

sme aj my v ZŠ s MŠ pri Zz v Leviciach vyjadrili obutím 

ponožiek rôznych farieb.                                            

                                                         Mgr. Adrika Macáková 

Svetový deň  Downovho syndrómu 

      Aj v tomto roku sme si 21. marca pripomenuli  Svetový 

deň Downovho syndrómu. Už od roku 2006 je venovaný 

ľuďom s touto diagnózu a pripomínajú si ho vo vyše 65 

krajinách sveta – vrátane Slovenska. 21. marec nebol vybraný 

náhodou, ale je symbolom zhluku troch chromozómov na 21. 

chromozómovom páre, čo je príčinou vzniku tohto ochorenia. 

      Deti v našom školskom internáte sa zapojili do 

„ponožkovej“ akcie - obliekli si na každú nohu inú ponožku a tým symbolicky podporili 

heslo: „Byť odlišný je normálne“. Pani vychovávateľky vysvetlili 

deťom, čo znamená toto ochorenie a ako sa prejavuje. 

Prostredníctvom náučných videí a osobnými skúsenosťami 

priblížili deťom život „downíkov“ a poukázali na to, akí sú 

šikovní a čo všetko môžu v živote dokázať. Deti tiež spoločne 

vytvorili pekný „ponožkový“ plagát k tejto téme.  

     Pani vychovávateľky z internátu sa kúpou veselých a pestrých 

ponožiek zapojili aj do akcie organizovanej spoločnosťou 

Dedoles. Z každého páru ponožiek, ktoré sa predajú v mesiaci 

marec, venuje Dedoles finančný príspevok 10% na podporu ľudí 



s Downovým syndrómom. Čiastkou 10 000 € chcú podporiť Spoločnosť Downovho 

syndrómu na Slovensku a zvyšok rozdeliť organizáciám Down Syndrome Internacional 

a European Down Syndrom Association, ktoré poskytujú podporu organizáciám v ďalších 

krajinách. 

      Týmto spôsobom sme vyjadrili podporu, sympatie a akceptáciu ľuďom s touto diagnózou. 

Cieľom je, aby sa široká verejnosť dozvedela o schopnostiach ľudí s Downovým syndrómom 

začleniť sa do spoločnosti a odbúrať predsudky voči nim. Symbol rozdielnych ponožiek nám 

pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a krajším. 

Prežili sme s deťmi zmysluplné a emotívne popoludnie. A máme radosť z toho, že sme mohli 

vyjadriť svoju podporu ľuďom s touto diagnózou.                      Ing. Danica Karlíková 

 

  

Marec – mesiac knihy – na internáte 

„Čítanie knihy je neustály dialóg,  

pri ktorom nás kniha oslovuje 

a naša duša jej odpovedá“. 

/André Maurois – spisovateľ/ 

Prvý jarný mesiac  marec bol už v roku 1955 vyhlásený za mesiac knihy - s cieľom podporiť 

záujem o knihy a čítanie. Tento mesiac bol vybraný za 

mesiac knihy na počesť významnej osobnosti slovenskej 

histórie – Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil aj zomrel 

v marci. Bol to národný buditeľ, ľudový spisovateľ, 

šíriteľ českej a slovenskej literatúry, osvety a vzdelania. 

V našom školskom internáte sa pravidelne venujeme 

čítaniu knižiek. Pani vychovávateľky čítajú deťom 

zaujímavé príbehy a do spoločného čítania sa zapájajú 

aj deti, ktoré už vedia čítať. Aj v tomto mesiaci sme sa 

niekoľkokrát spoločne stretli, vytvorili sme si príjemné 

prostredie a zahĺbili sa do pútavých knižných 

príbehov. 

Deťom sme prostredníctvom prezentácie a videí 

zábavnou formou vysvetlili aj proces vzniku a výroby 

knižky. Dozvedeli sa, kto všetko sa podieľa na tom, 

aby sa knižka mohla dostať až k čitateľom. Keďže 



vonku sa pomaly otepľuje a príroda sa prebúdza po zimnom spánku, vybrali sme pre deti 

príbehy na jarnú tému. Čítali sme si spoločne z knižiek: Žabiatko, Meduška, Bolo raz 

kuriatko, Veselé vtáčie rozprávky a Ondríkovi priatelia. Do čítania sme zapojili aj staršie deti, 

ktoré predviedli, aký pokrok v čítaní robia každým dňom. 

V tomto mesiaci sme prežili pekné chvíľky s knižkami a opäť sme sa presvedčili o tom, že 

kniha – najlepší priateľ človeka, by mala zostať našim neodmysliteľným spoločníkom. 

Ing. Danica Karlíková 

  

Jarná výzdoba v IV.E 

Aj v IV.E žiaci pracujú ako včeličky. Boli veľmi kreatívni a urobili si jarnú výzdobu. 

 

Práca žiakov v I.A 

Žiaci I.A triedy, aj keď nie v plnej zostave, usilovne pracujú na výzdobe svojej triedy. 

Svojimi výrobkami sa snažia privolať jar, aby prišla čím skôr. Každý deň jedna maličkosť a 

výzdoba je hotová. 

  
Deň vody na POžiarnicjej ul ici   



Aj v IV.F sa pracuje 

Tak konečne sme zase spolu, 

navymýšľali sme cez dištančné 

obdobie kopu nových 

krabicových úloh a teraz sa 

„vytešujeme“, ako nám to s nimi 

ide. 

Teta Marta a teta Kristína 

 

 

 

„Váženie“ v školskom internáte 

Pohybové obmedzenia  vychádzajúce z Covidu 19 teraz pociťujú aj žiaci školského internátu. 

Koncom marca sme sa rozhodli našich žiakov  odvážiť a odmerať. Našim cieľom bolo zistiť, 

ako sme na tom s váhou resp. s nadváhou. Aj napriek tomu, že určiť nadváhu dieťaťa môže 

najkvalifikovanejšie pediater, zistili sme, že nie sme na tom práve najhoršie. Každý z nás bol 

za to, aby sme priložili ruky aj nohy k návykom zdravého životného štýlu - pohyb, 

stravovanie. Aby sme viac času venovali  prirodzenému pohybu detí - pohybovým hrám,  

rýchlej chôdzi, sezónnym činnostiam. Veď predsa  všetci chceme ostať pekní, zdraví a cítiť sa  

fit. A komu sa podarí zhodiť kilečká do konca školského roka? Necháme sa prekvapiť. 

                                                                                                                     Mgr. Sylvia Jančová 

   

Deň vody na Požiarnickej ulici 

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si 22. marca 2021 so žiakmi z I.AU, III.AU a ŠKD na 

Požiarnickej ulici pripomenuli mimoriadnu dôležitosť vody. Deň sme strávili 

oboznamovaním sa s vodou. Deti si pozreli príbeh dažďovej kvapky a zabavili sa pri 

zaujímavých aktivitách a hrách s vodou. Nakoniec si v rámci výtvarnej výchovy vytvorili 

kvapky vody vystrihovaním a lepením z modrého papiera. V ŠKD si deti spoločne 



vymaľovali plagát, ktorý zobrazuje tento významný deň. Do pripravených aktivít sa všetci 

aktívne a so záujmom zapájali. 

   
I.AU       III.AU 

 
                                              ŠKD 

22. 3. -  Svetový deň vody v škôlke  

Svetový deň vody sme si pripomenuli aj v našej škôlke. Pani učiteľky si s deťmi pri tejto  

príležitosti vyrobili krásne a usmievavé kvapky vody, ktoré nám zároveň robia radosť a  

spríjemňujú nám  priestory našej špeciálnej materskej školy. Zároveň nám stále pripomínajú, 

aké je dôležité chrániť a šetriť vodu, pretože voda je vzácny dar, ktorý má veľkú hodnotu pre 

ľudský život. Voda je veľmi dôležitá nie len pre nás ľudí ale aj pre celú našu planétu Zem. 

Chráňme si  všetci spolu tento vzácny dar VODU!!! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň vody v internáte 

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody -  tejto vzácnej tekutiny, bez ktorej 

by neexistoval život. 

Slovensko má veľké šťastie, lebo stále máme 

dostatočné zásoby veľmi kvalitnej vody a aby sme 

sa dostali k pitnej vode, stačí otočiť vodovodným 

kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť 

a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však 

veľkým zázrakom a je to dar. Až 40 % svetovej 

populácie - 3 miliardy ľudí  nemá prístup k pitnej 

vode. Jej hodnotu a výnimočnosť si uvedomujeme 

aj v aktuálnej pandemickej situácii, kedy musíme 

podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu.  

 Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému a posolstvo. Tohtoročná myšlienka je 

- „Vážme si vodu“. Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našom školskom internáte 

a pani vychovávateľky pripravili pre deti popoludnie plné aktivít k tejto téme. 

Najskôr si deti pozreli zaujímavú prezentáciu o vode a jej dôležitosti pre náš život. Vysvetlili 

sme deťom kolobeh vody v prírode a spôsoby úpravy vody na pitnú. Pripravili sme tiež 

degustáciu minerálnych vôd a deti si vyskúšali rôzne „vodné“ pokusy, čo sa im veľmi páčilo. 

Potom sa zabavili pri vyfarbovaní maľovaniek a výrobou masiek k tejto téme. S deťmi sme sa 

tiež zahrali hru, v ktorej mali pomocou pantomímy vyjadriť rôzne činnosti, pri ktorých 

využívame vodu a poukázali sme na to, aké dôležité je vodou šetriť. Spoločne sme si 

zaspievali pesničku o vode  a jej troch skupenstvách – „Voda, para, ľad.“ 

Na záver tohto tematického popoludnia sme s deťmi vyšli na vychádzku a našim cieľom bolo 

všímať si, ako vyzerá okolie vodných tokov 

v našom meste. No to čo sme našli, nás veru 

nepotešilo! Na mieste,  v ktorom sa križuje 

potok Podlužianka s korytom kanála Perec, 

sa nám naskytol neradostný pohľad na 

skládku rôzneho odpadu – hlavne 

nebezpečných plastov. Vysvetlili sme deťom 

priamo na mieste nebezpečnosť 

a nezodpovednosť takého správania 

niektorých ľudí. 

Tohtoročný Svetový deň vody v našom 

internáte sa vydaril a veríme, že deti si 

z neho odniesli množstvo nových poznatkov a 

praktických skúseností. A čo je najdôležitejšie, všetci 

spoločne si každý deň pripomenieme hlavnú myšlienku 

tohto dňa – „Vážme si vodu“ a budeme sa k tejto 

vzácnej tekutine správať zodpovedne. 

Ing. Danica Karlíková  



  

Svetový deň vody v III.A 

Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Témou  Svetového dňa vody je pre 

tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať na to, ako je voda prepojená so 

všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť. 

Ľudia potrebujú vodu. Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek 

vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad 

jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam. 

Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. 

 

 



 

Deň vody na II. stupni 

“Voda je najdôležitejšie a nenahraditeľné médium, bez ktorého nemôže existovať Zem, 

ani samotný život” 

Od roku 1992 vždy 22. marca si 

celý svet pripomína Svetový 

deň vody. Pripomenuli  si ho aj 

žiaci  a učitelia v našej škole 

veľmi zaujímavou akciou. Žiaci 

sa dozvedeli o kolobehu vody, 

o tom aká je voda pre nás 

vzácna, aká je to zdravá 

tekutina na pitie oproti 

sladeným nápojom, ako vodou 

šetriť aj ako ju svojím 

pričinením chrániť. Rôznymi zaujímavými  prezentáciami 

a  pracovnými  listami si žiaci overili hravou formou svoje 

vedomosti. Diskutovali o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Žiaci si  

zhotovili si krásne záložky v tvare vodnej kvapky, ktoré si navzájom vymenili a obdarovali 

kamaráta.  

Veselo na terase      Grantový program Cloetta 

Hoci ešte prebiehajú len prvé aktivity projektu, tzv. prípravné práce, už nám je na terase 

veselo. Aj žiaci totiž priložili ruku k dielu a zúčastnili sa na maľovaní stien terasy. Zatiaľ len 

základnou bielou farbou. Neskôr, keď farba zaschne, budeme na steny maľovať rozprávkové 



postavičky akrylovou farbou. Terasa ožije nielen detským krikom, ale aj farbami stien. Na 

projekte sa podieľa Detský fond Cloetta. 

 

Čitateľský oriešok 

V mesiaci marec sme posielali naše kresby a pracovné listy do súťaže „Čitateľský oriešok“, 

tak nám držpe všetky palce 

 
Nakreslila Vaneska Vyšňovská      Nakreslila Natálka Lakatošová 

Jarná výzdoba na našej škole 

Určite ste si všimli, že naša príroda sa začína prebúdzať a začínajú 

kvitnúť jarné kvietky a nás častejšie tešia slnečné lúče. Aby sme si 

priniesli trošku jari aj do našej školy, pani učiteľky spolu so 

šikovnými žiakmi boli veľmi pracovité a vyzdobili si pavilóny, 

jedáleň a triedy. Nakoľko sa ešte stále nemôžeme stretnúť všetci 

spolu, tak vám posielame aspoň nejaké foto, aby ste zhodnotili, ako 

sa nám jarná výzdoba podarila. A môžete sa celkom kľudne aj 

inšpirovať 



Pavilón č. 2 

 
Školský internát 

  

   
Praktická škola 

  
Pavilón č. 1 

    



Kniha moja kamarátka 
                                                   

Šijem, šijem pomaličky, 

košieľku i nohavičky.... 

... aj tieto slová sme počuli v našej II. AU triede, keďže knihy máme radi 

a tento mesiac má kniha svoj sviatok. Naučili sme sa krátke básničky 

a riekanky s pohybom. 

Števko zarecitoval báseň: „Chorý ježko“, počuli sme ho cez Messenger, 

keďže sa učí z domu. Lacko a Miško recitovali báseň od Márie Rázusovej 

Martákovej: „Môj macík“ . Riekanky s pohybom znázornil Dávidko. Na 

pracovnom vyučovaní sme si vyrobili sáčkové zvieratká - maňušky, 

postavy z rozprávok: sliepočka, psík, sova, tiež menšie leporelo, do 

ktorého sme si nakreslili obrázky. Porozprávali sme sa o knihách a urobili sme si výstavku. 

Mgr. Jana Harmanová 

 

Tvoríme s radosťou v  IV. C  

                                    

Peťko Domča 

Alicka 

Nikolas 

Maťko 



Konečne sme zase v škole. Po naozaj dlhom čase sme 8. marca mohli prísť do školy, stretnúť sa so 

spolužiakmi, s pani učiteľkami... A  keďže bol v kalendári tento deň označovaný ako Deň žien, chceli 

sme naše mamičky potešiť takýmto 

malým darčekom  - dreveným kvietkom 

v kvetináči. 

 Marec je mesiac, kedy sa lúčime so 

zimou a určite nedočkavo čakáme na prvý 

jarný deň. Príchod jari všetci ľudia 

oslavujú Veľkonočnými sviatkami. Aj my 

ich chceme privítať v našej triede a preto 

sme uskutočnili triednu súťaž pod názvom 

„ Najkrajší veľkonočný zajko“. Pozrite si 

naše práce a uvidíte, či sa nám to naozaj 

aj podarilo. 

 

Veľkonočný pozdrav do Senior House 

Epidémia vírusu Covid – 19 ovplyvňuje všetky oblasti 

nášho života a to, čo sa nám ešte nedávno zdalo úplne 

prirodzené, v súčasnosti nemôžeme zrealizovať. 

Deti z nášho školského internátu spolu s pani 

vychovávateľkami v minulosti pravidelne navštevovali 

obyvateľov Senior House v Leviciach, nacvičovali pre nich 

kultúrny program a potešili ich aj malými darčekmi. Už 

v adventnom období sme tradičnú návštevu seniorov museli 

vynechať -  z dôvodu šíriacej sa epidémie a všetci sme 

dúfali, že pred Veľkou nocou ich potešíme našou návštevou. 

Keďže epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, 

nebolo to možné ani v tomto predsviatočnom období. Deti 

však na starkých nezabudli a  poslali im pekný veľkonočný 

pozdrav, ktorý vytvorili spolu s pani vychovávateľkami. 

Zapriali sme našim seniorom požehnané a pokojné veľkonočné sviatky. A hlavne to 

najdôležitejšie – veľa zdravia, sily a duševnej pohody v tejto neľahkej dobe. Všetci pevne 

dúfame, že epidemiologická situácia sa začne konečne zlepšovať a nič nebude brániť tomu, 

aby sme sa mohli stretnúť aj osobne. 

Ing. Danica Karlíková 



Veľká noc 

Veľká noc nemá len kresťanský charakter, ale nesie so sebou aj veľa pohanských zvykov. 

Pôvodne bola Veľká noc pohanským sviatkom jari. Pred dvetisíc rokmi dostala súčasný 

význam Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Sviatok Veľkej noci je oslavou vzkrieseného 

Krista, ide o najdôležitejší kresťanský sviatok. 

Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s 

pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho 

návykov a zvyklostí. 

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas 

ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. 

Veľkonočný týždeň sa začína Kvetnou nedeľou a trvá až po Bielu sobotu. Veľká noc sa 

podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto 

nedeľa bola ustanovená na Nicejskom koncile (prvom všeobecnom) roku 325. 

Veľkonočné symboly 

 
 Vajíčko — obsahuje zárodok života, preto bolo v mnohých kultúrach symbolom 

plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať 

tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že 

vajcia sa nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol 

zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti. 

 Zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej 

symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej 

doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch 

oslavujúcich príchod jari. 

 Baránok — Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V 

židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na 

sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V 

kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa 

kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta. 

 Kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol 

odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a 

ponižujúcim. 

 Oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý 

symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom 

zapaľujú veľkonočné sviečky. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pascha


 Sviečka — Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. 

Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista — tento symbol pochádza zo 

starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) 

od ohňa. Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do 

vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi a , t. j. začiatku a konca vekov, 

ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného 

obdobia až do Turíc a pri každom krste — aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej 

noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že 

zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal 

k novému životu s Bohom. 

Veľkonočné tvorenie v III.A 

Jarné a veľkonočné dekorácie, ktoré spríjemnia a zútulnia každý priestor, či už obývačku 

alebo triedu v škole a navodia tu pravú jarnú veľkonočnú atmosféru, si aj tento rok pripravili 

žiaci III.A na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. A práce sa vydarili. Teraz 

zdobia našu triedu a pred Veľkou nocou si ich žiaci zoberú domov a vyzdobia si vlastné 

bývanie.  

 

 

 



Marec mesiac knihy 

Marec je mesiacom knihy, čo určite viete. Nejde o to, že by 

sme mali čítať iba v marci, ale čítať by sa malo. Dnes veľa detí 

radšej ide k počítaču, akoby mali stráviť čas s knihou v ruke. 

Čítanie je veľmi dobrým tréningom na pamäť a rozvíja slovnú 

zásobu. A čím je táto väčšia, tým je človek rozhľadenejší a má 

väčšiu šancu uspieť v živote. My sme si tiež  pripomenuli aké 

sú knihy dôležité, veľa sme si čítali a rozprávali o našich 

obľúbených knihách. 

  

 

    



Skrášľovanie školského areálu na hodinách pracovného 

vyučovania 

Po zime nás čakalo v školskom areáli veľa práce. Príchod jari nás vyhnal pracovať von 

a zveľaďovať si prostredie našej školy. V rámci hodín pracovného vyučovania sa triedy 

VIII.A, IX.A, VII.A, VIII.C zapojili do upratovania okolia školy. Žiaci hrabali lístie, strihali 

stromčeky a ruže, zametali chodníky, maľovali v triedach, upratali si balkóny, vysádzali jarné 

kvety, upravili záhony s bylinkami aj okolie ohniska. Zaslúžia si veľkú pochvalu, lebo boli 

pracovití a snaživí. 

   

 



Predstavujeme Vám triedy 

Trieda: VIII.C 

Triedna učiteľka : Mgr. Antónia Némethová 
     Veľmi rada Vám prestavím moju triedu VIII.C. Som ich triedna učiteľka prvý školský rok a je to 

pre mňa trošku aj výzva.  Moja trieda je veľmi živá. Vystihujú nás tieto vety: My sme ôsma C, nám sa 

učiť chce,  matiku my radi máme, s číslami sa zabávame, hudbu radi počúvame, poriadok pri nej 

urobíme, futbal aj kreslenie je zábava a je úplne jedno, kto vyhráva ... 
Erik Lakatoš – je najstarší žiak našej triedy. Je v kolektíve veľmi obľúbený. V škole je aktívny 

a tvorivý, pekne píše a výborne počíta. Matematiku má naozaj rád. Zaujíma sa o šport a najmä futbal. 

Rád pracuje na pracovnom vyučovaní, páči sa mu práca s drevom. Má výbornú školskú dochádzku, čo 

ma veľmi teší. 

Gabriel Rafael – tento školský rok je málo v škole. Má rád hudbu tanec, ale hlavne futbal a všetko 

okolo neho. Vo voľnom čase hrá futbal za Lokomotívu Kozárovce.  

Samuel Rafael – Samko z Kozároviec je veselej povahy, rád sa smeje a rozosmeje aj svoje okolie.                

Je súťaživej povahy a rád vyhráva. Snaží sa byť najlepší a veľakrát sa mu to aj podarí. Matematika mu 

ide najlepšie zo všetkých predmetov. Samko si rád pochutná na dobrom jedle a cukríkoch. 

Samuel Rafael – Ďalší Samko v našej triede býva na Koháryho ulici. Je to veľký nezbedník, veľa 

krát všeličo vyparatí. Rád pomáha na pracovnom vyučovaní, kreslí a športuje. 

Šimon Rafael – Je tichšej povahy, ale rád pomáha pani učiteľke, udržiava poriadok v triede. Veľmi 

rád  kreslí a športuje.  

Beáta Rafaelová – Je veľmi milé dievčatko, ktoré rado pomáha učiteľom aj spolužiakom. Rada 

kreslí a upratuje, zaujímajú  ju aj ručné práce. 

Sandra Rafaelová – Naša Sandrika veľmi rada upratuje. Počúva hudbu, tancuje, kreslí, niekedy 

jej chýba trpezlivosť...:) ale vždy to nejako spolu zvládneme. 

Simona Rafaelová – Prvý polrok sme ju v škole nevideli často. Stala sa maminkou, má krásneho 

synčeka. Je to snaživá žiačka, ktorá pekne číta, kreslí, dobre počíta.  

  

    



Môj idol 

Lenka Lakatošová je žiačkou IX.A a jej 

idolom je Maluma. Kto to je?  

     Je to kolumbijský spevák, patrí k 

najvýraznejším a najúspešnejším 

predstaviteľom súčasnej svetovej latino 

scény. Narodil sa 28. januára 1994 v Medellíne ako Juan Luis Londoño Arias a 

svoj umelecký pseudonym si vytvoril podľa krstných mien svojich rodičov a 

staršej sestry MAria - LUis - MAnuela. Možnosť prvýkrát nahrávať v 

profesionálnom štúdiu dostal od svojho strýka ako darček k 16. narodeninám. 

Maluma patrí medzi najobľúbenejších interpretov populárnej hudby v rámci 

sociálnych sietí a digitálnych streamovacích služieb. Má 47 miliónov followerov 

na Instagrame, 22 miliónov na Facebooku a aj na YouTube, na Spotify ho 

mesačne počúva takmer 26 miliónov poslucháčov. Aj vďaka tomu získal v roku 

2018 ocenenie Social Artist Of The Year v rámci Billboard Latin Music 

Awards. 

     Čo povedala Lenka o ňom: “ Páči sa mi, ako sa oblieka, ako spieva a má 

pekné pesničky. Veľmi  rada by som si s ním zaspievala, navštívila jeho koncert 

a spravila si  s ním fotku.“    

 



Vtipy 

V škole: „Leo, vytvor množné číslo od slova 

nedeľa“. Leo odpovie: „Prázdniny“... 

Vieš, prečo Janko Hraško 

nemôže plávať? Lebo by 

vyklíčil.. . 

Kamarát sa chváli pred kamarátom. „Môj  15 ročný brat hrá na 

klavíri od piatich rokov. Kamarát sa ho opýta: „Fakt? A nebolia ho 

ruky?“ 

V obchode  kontrolujú, koľko majú tovaru. Šéf sa pýta 

zamestnanca:  „Koľko máme sviečok?“ Zamestnanec odpovedá:“ 

Žiadne“. Ako to, že žiadne? – pýta sa šéf. „Počítal si ich vôbec?“ 

Zamestnanec odpovedá: „  Áno, dvakrát.“ 

Jedna pani sa sťažuje druhej: „ Kvôli zlodejom nechávame svietiť celú noc“. 

Druhá pani jej odpovie: „To nemusíte, oni si nosia baterky.“ 

Rozprávajú sa dvaja susedia: “Pán sused, môžem používať vašu kosačku?“ 

Sused odpovie: “ Pravdaže, len mi ju neberte preč zo záhrady.“ 

Policajný náčelník hovorí svojim zverencom: „Máme 

nový trezor. Otvára sa na desaťmiestny kód. Sú to 

samé pätky, ale v rámci utajenia vám nepoviem v akom 

poradí...“ 

Miško donesie domov zo školy odkaz v slovníčku - 2 eurá na Afriku. Ocko 

si to prečíta a odpisuje“ Nikam nejde, neposlúcha.“ 

Hádanky o jari
Lúka plná žltých  hlávok, 

strapatí ju jarný vánok.  

Keď si zopár  vláskov  chytí,   

urobí z nich padáčiky.  

Žlté hniezda kvietkov z jari 

rozsiate sú po chotári. 

Do každého kalíška  

nakukuje včelička.                                

Nebojí sa snehu, šíri radosť, nehu.  

Prvú krásu do vienka jari dá kto?   

Zlatým lúčom napísala na 
chotár: „Zobuďte sa, kamaráti, 
prišla...  

 

(avapúp, akneisovrp, akneižens, raj)



Tajnička 

Medzinárodný deň ......................(tajnička) bol vyhlásený Organizáciou 

spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, 

himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého 

národného šťastia. Oslavuje sa 20.marca. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

       

       

      

    

- - 

1. komická postava v cirkuse, začína na „š“ 

2.veľké prežúvavé zviera, chované v Afrike, Arábii a v Ázii na nosenie 

nákladov 

3. tretí mesiac v roku 

4. výrobok z mlieka, ktorý má rada aj myš 

5. doska na písanie kriedou v škole 

6. biela tekutina, ktorú nám dáva krava alebo koza. Je  čerstvé, trvanlivé, 

fľaškové  alebo škatuľové . 

7. ženské meno, ktoré má meniny 27. marca                                  Urobila Lenka L. 

Dokresľovanie obrázku 
Postupuj podľa inštrukcií , dokresli a vymaľuj si  obrázok . 

Dokresli 2 vtáčikov, 4 kvety pri plote, 5 jabĺk na strome, 3 motýle nad plotom 

a 1 slniečko vpravo. 

 

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zviera


Jarné kvietky 
Ako ste si už mohli všimnúť, príroda sa pomaly prebúdza, rastú nám jarné kvietky. My sme si 

pre Vás pripravili obrázky jarných kvetov, pod ktorými je názov jarného kvietku. Vašou 

úlohou bude názov jarného kvetu správne vylúštiť a napísať. 
 

 

            akneižens         ...................... 

 

 

             sicran           ........................ 

 

           nápilut                   ................. 

 

                  sukork         ....................  

 

           aklaif                 ................... 

 
          aľudelb          .......................... 

 
         aksárkomdes   ......................... 

 
          avapúp                ..................... 

 
            akneisovrp    ....................... 

 
           aklumirp       ........................ 

Urobila Lenka L. 



Módna polícia 
V centre pozornosti „športovci“ 

V týchto ťažkých časoch, keď všetci musíme vo zvýšenej miere dbať o svoje zdravie, je 

dôležité posilňovať imunitu, aby sme sa lepšie chránili pred nebezpečným vírusom. Aj deti 

v našom internáte trávia čo najviac času vonku – na vychádzkach alebo pri rôznych hrách 

a športovaní na školskom dvore. 

Neboli by to naši starí známi - stále pohotoví, aktívni a flexibilní  – módni policajti, keby si 

túto skutočnosť nevšimli. Minule si „posvietili“ na deti na vychádzke a tentokrát si povedali, 

že nenápadne zistia, ako dbajú na svoje oblečenie pri domácich „outdoorových“ aktivitách.  

Keďže počasie je príjemné, každý deň doprajeme deťom dostatok pohybu na školskom dvore. 

Možno by si niekto povedal, že nezáleží na tom, ako sa oblečieme doma. No určite si to 

nemyslia deti v našom internáte – Vivien, António, Dávid, Erik a František. Aj pri týchto 

aktivitách im to všetkým veľmi pristalo a ukázali, že aj ležérny športový štýl môže byť nielen 

pohodlný a praktický, ale aj „šik“. 

A že sa pritom „náhodou“ objavila pohotovostná hliadka módnej polície - tak to už naozaj 

nikoho neprekvapilo. A výsledok? Veď posúďte sami. 

Ing. Danica Karlíková a deti zo školského internátu 

  

  



Precvič si svoje ručičky 

 

Čo nás čaká v mesiaci apríl:  

- Medzinárodný deň detskej knihy 

- Obchodovanie s ľuďmi – preventívne aktivity 

- Deň Zeme 

- Deň narcisov – boj proti rakovine 



Vyrob si s nami lienku 
Ak sa chceš trošku zabaviť a urobiť si s nami  ozdobu do kvetináča, tak hor 

sa do práce. 

Čo budeš potrebovať: 

- farebný papier 

- kúsok bieleho papiera 

- nožničky 

- lepidlo 

- špajdľu 

Postup: 

Z červeného papiera si vystrihni  dve kolieska (ceruzkou 

obkresli nejaký pohárik a vystrihni). Z čierneho papiera si vystrihni telo lienky  

a dve tykadlá. Červené kolieska prelož na polovicu a prilep spodnou časťou 

k telu. Na biele krúžky nakresli fixkou čierne bodky. Oči a tykadlá nalep na 

hlavičku. Na zadnú stranu nalep špajdľu. A lienka je hotová. 

 
Spevácky zbor slovenských učiteľov oslavuje 

storočnicu 
Pred sto rokmi – dňa 3. marca 1921 – vzniklo jedno z najstarších speváckych telies na  

Slovensku, čisto mužský, učiteľský – Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU). 

Zbor, v ktorom spievali stovky učiteľov, študentov aj nepedagogických zamestnancov. 

Z Levíc a okolia v zbore spieva viacej učiteľov a aj náš pán učiteľ Mgr. Peter Benček. 

Za 100 rokov svojej nepretržitej činnosti reprezentoval našu vlasť stovkami koncertov doma 

i v zahraničí. Prajeme im všetko najlepšie k narodeninám 

  



 

Prechádzka žiakov zo školského internátu 

 

Vaša redakčná rada v zložení:  

Lenka Lakatošová  IX.A  

Lenka Parádiová  IX.A  

Vaneska Račková IX.A 

Ivetka Rafaelová IX.A 

Pod vedením Mgr. Miroslavy Minárovej 

 

                                                                                                             Obrázok:   Práca žiakov z I.A 

                                                                                                          

ČASOPIS VYTLAČIL: 


