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Plavecký výcvik 
 

V mesiaci marec sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka plavecký 

výcvik v našom školskom bazéne. Prebiehal pod vedením našich 

učiteľov. Žiakom sa výcvik páčil, absolvovali ho s nadšením, radi sa 

„ulejú zo školy“.  

 

Najprv   sa oboznámili s bazénom, s vodou a postupne zistili, že je 

to super, prospieva ich telu, veď predsa plavecká zdatnosť je pre 

každého potrebná. Voda našich žiakov láka a mnohí s obľubou 

navštevujú aj plavecký krúžok na našej škole. 

 

Týždeň výcviku prebehol veľmi rýchlo, žiaci dostali „mokré 

vysvedčenie“, čo znamená, že plavecký výcvik zvládli.  

Potom vymenili školský bazén za lavice v triede a „už sa nevedeli 

dočkať učenia“. 

 

A ako hodnotia plavecký výcvik naši žiaci?  

Erik Z. a Samuel K.: „Bolo super, chceli by sme mať plavecký každý 

rok!“ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompas vo svete peňazí  
 

Je názov úspešného projektu, ktorý predložil Klub 

priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre 

žiakov so ZPI v Levoči a podporila Nadácia pre deti 

Slovenska v grantovom programe Hodina deťom. 

Jeho zámerom bolo zdokonaliť v problematike 

finančnej gramotnosti zrakovo a telesne 

postihnutých žiakov našej školy. Realizácia aktivít projektu 

prebiehala od septembra 2018 do marca roku 2019.  

Na stretnutiach v  cvičných bankách sme sa oboznamovali s 

bankovým účtom, kartou, úverom a s náležitosťami potrebnými 

k ich vybaveniu. Vyrobili sme si vlastné platobné karty fungujúce  

vo vlastnej banke s vlastným QR kódom. 

Nabrať správny smer vo svete peňazí 

nám pomohla exkurzia v Mincovni 

v Kremnici, ktorá takmer 7 storočí 

vyrába minciarske produkty. Skupina 

40 žiakov, rodičov a pedagógov 

našej školy si pozrela historické 

nástroje, získala informácie o výrobe 

mincí a vzácnych výrobkoch 

mincovne. Veľkým zážitkom bola 

návšteva starej raziarne mincí, 

ktorá je srdcom každej mincovne. 

Od roku 2008 sa v mincovni razia aj 

nové slovenské euromince. Videli 

sme tiež moderné raziace stroje pri 

razení mincí. Spoznali sme miesto, 

kde sa nachádza banka lásky -   

v skvostnej Banskej Štiavnici.   

Žiaci z II., III. a IV. A odboru TAP sa 

počas práce v cvičných bankách 

vyškolili na zamestnancov bánk. Za 

pomoci pedagógov realizovali 

workshopy pre svojich mentálne 

postihnutých spolužiakov a skupinu 

etnicky znevýhodnených rómskych 

žiakov z iných odborov našej školy. 

Prvé stretnutie našich „bankárov“  



s mentálne postihnutými žiakmi bolo veľmi zaujímavé, učili sa 

všetci. Žiaci odborov OU novým poznatkom zo sveta financií a 

ostatní veľkej pokore v najlepšej 

snahe priblížiť im nové informácie. 

Venovali sme sa eurobankovkám, 

kde nám pomáhali modelové 

situácie vo fiktívnych obchodoch. 

Po nákupoch si žiaci otestovali 

vedomosti v interaktívnych úlohách 

na veľkoplošnej tabuli a na 

tabletoch. Veľmi sa im to páčilo.  

Ako výmenný prostriedok sa kedysi používali „peniaze“ z prírody, 

ktoré sme predstavili na ďalšom stretnutí. V krásnych kostýmoch 

k nám zavítali Číňanka s čajom, Etiópčanka s hranolom soli, 

Indiánka s korálikmi, Azték 

s kakaovým bôbom, či Eskimák 

s rybami. Ich prítomnosť sme 

využili pri hádankách a 

tajničkách súvisiacich s peniazmi. 

Prvé mince zhotovili Číňania z 

medi. Boli okrúhle s otvorom 

uprostred a navliekali sa na 

šnúrku. Túto aktivitu sme si 

vyskúšali všetci. V hmatovej 

hádanke rozpoznávali žiaci 

euromince so zaviazanými očami 

– nie je to vôbec jednoduché! 

Naši žiaci sa však smelo do toho 

pustili. Vyriešili aj mincový 

hlavolam, či skúšali správne 

napočítať a rozmieňať 

eurobankovky. Spokojné 

úsmevy na ich tvárach dávali 

tušiť, že ďalšie stretnutie bolo pre 

nich poučné, zábavné a veľmi 

obohacujúce.  

Veríme, že realizované stretnutia ostanú pre našich žiakov 

kompasom vo svete peňazí. Aby raz, keď začnú pracovať a 

spravovať vlastné peniaze, nebolo už na oboznamovanie sa s nimi 

neskoro. 



Exkurzia v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo 

postihnutých v Levoči 

 

V mesiaci apríl, sa naši žiaci 

spoločne s pedagógmi vybrali na 

exkurziu do Rehabilitačného 

strediska pre zrakovo 

postihnutých. Dozvedeli sa, že 

v stredisku sa rekvalifikujú a 

pripravujú pre trh práce 

i integráciu do spoločnosti ľudia, 

ktorí v dospelosti prišli o jeden 

z najdôležitejších zmyslov - zrak. 

Pani riaditeľka Mgr. Zuzana Labajová ich 

oboznámila s náplňou jednotlivých kurzov, ktoré 

ponúkajú svojim frekventantom. Okrem základnej 

sociálnej rehabilitácie je v ponuke ďalších šesť 

kurzov, ktoré si žiaci porovnali s našimi učebnými 

odbormi - kurz informačných technológií a kurz informačno-

administratívnych služieb 

má podobné zameranie 

ako učebný odbor 

technicko-administratívny 

pracovník. Žiaci našej 

školy učebného odboru 

knihár ocenili zručnosť 

a šikovnosť 

kartonážnikov 

zo strediska, 

zaujal ich 

košikársky a masérsky kurz, v učebni ktorého boli 

svedkami výučby klasickej masáže. Prezreli si aj 

keramickú dielňu, kde nabrali inšpiráciu do ďalšej 

tvorby v našej hrnčiarskej dielni.  

 

 

 

 

 



Veľtrh v Ostrave 
 

 

V dňoch 6. – 7. marca 2019 sa štyria žiaci z odboru technicko –

administratívny pracovník spoločne so svojim pedagógom  

zúčastnili na 11. Medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Ostrave. 

Veľtrhu sa zúčastnilo 35 cvičných firiem z Českej 

republiky, Poľska a Slovenska. Naši žiaci si hneď 

po príchode pripravili vlastný firemný stánok, 

ktorým  prezentovali našu školu a v prvom rade 

samých seba. Počas veľtrhu sa žiaci vzájomne 

spoznávali , obchodovali a učili vždy niečomu 

novému. Prezreli si výstavné stánky jednotlivých 

cvičných firiem, ich katalógy, ponukové listy, elektronické 

prezentácie, vizitky, rôzne 

akciové ponuky a  zľavy. 

Žiakom sa podarilo v rámci 

obchodovania uzatvoriť 

niekoľko fiktívnych obchodov 

súvisiacich s predajom 

prútených košíkov a iných 

doplnkov. Cvičná firma PRÚTY, 

s. r. o., Levoča a jej zástupcovia 

získali na 11. Medzinárodnom 

veľtrhu fiktívnych firiem veľa 

cenných skúseností. Veríme, že 

naši žiaci nadobudli mnoho 

nových podnetov a inšpirácií 

pre ďalšiu prácu v cvičnej firme, 

ktorú budú aj naďalej verejne 

prezentovať na regionálnych a medzinárodných veľtrhoch 

cvičných firiem.   

  

Z celého srdca ďakujeme Nadácii Carmeuse Slavec a Klubu 

priateľov ZPM, za pomoci ktorých sa nám podarilo prezentovať 

prácu zrakovo postihnutých študentov našej školy na 

Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Ostrave v marci 2019. 

 

 

 



Mama 

 
Mama tá mi toľko dala, 

no najväčší dar, je ona sama. 

Samého ma nenechala, 

keď bolo treba  pri mne stála. 

 

Aj keď niekedy bolo málo, 

s tebou mi nič nechýbalo. 

To, čo mala, to mi dala, 

to dokáže iba mama. 

 

Jedno slovo, a to je mama. 

Človek, ktorý najviac lásky dáva. 

Najviac ľúbim iba teba, 

ty vieš, že viac ako seba. 

 

Samuel Veselý 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účelové cvičenie 

 

Dňa 6. júna 2019 sa žiaci prvých a druhých 

ročníkov zúčastnili „Účelového cvičenia“. 

Naša trasa viedla smerom na Mariánsku 

horu, ktorá je dominantou Levoče. 

Kaplnka na Mariánskej hore bola 

postavená ako výraz vďaky Spišiakov za 

ich záchranu na tomto mieste počas 

tatárskeho vpádu v rokoch 1241 – 1242. 

Na kopci za Mariánskou horou bolo 

nájdené opevnené hradisko, kde sa mohli 

obyvatelia mesta zachrániť. Každý rok tu 

prebiehali ďakovné procesie. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili 

minoriti založením kláštora v Levoči v prvej 

polovici 14.storočia. Kostol bol povýšený 

na malú baziliku v roku 1984. Množstvo 

pútnikov každoročne na Mariánskej hore 

načerpáva duchovnú silu. V roku 1995 ju 

navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.   

 

 

 

 

 

 

 



Rozmýšľam kreatívne, inovatívne a pozitívne 

Posledný deň v škole – 11. jún 2019 - bol pre našich 

končiacich štvrtákov dňom, kedy spolu so svojimi mladšími 

spolužiakmi z odboru technicko-administratívny pracovník a knihár 

skúšali rozmýšľať kreatívne, inovatívne a pozitívne. Pomôcť im 

v tom prišli skvelí mladí ľudia zo SIEA - Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry Ministerstva hospodárstva SR v rámci 

Národného projektu pod 

názvom Zvýšenie inovačnej 

výkonnosti slovenskej 

ekonomiky. Tento pracovný 

program postupne 

organizujú na všetkých 

stredných školách 

Slovenska.  Sme veľmi radi, 

že zavítali aj k nám. 

Na inovačnom 

workshope sa naši študenti pod vedením školených lektorov 

zoznámili s pojmami ako inovácia, kreativita, vynaliezavosť 

a zároveň rozvíjali svoje prezentačné zručnosti. Lektori zadali 

problém z praxe a študenti v skupinách hľadali riešenie – pomocou 

netradičných techník prichádzali s netradičnými nápadmi. Na 

záver workshopu ich prezentovali zadávateľovi témy, ktorou bola 

naša pani riaditeľka. Tá návrhy našich žiakov ocenila a prisľúbila, 

že určite sa nimi bude v budúcnosti  

zaoberať. A čo na to študenti? Z ich slov 

vyplynulo, že veľmi radi hľadali riešenia 

netradičným spôsobom a tým prepájali 

vzdelávanie s praxou a praktickými 

skúsenosťami.  

 

 

 

 



Naša zlatá Vanda! 

 
Úspešná športovkyňa Vanda Kračunová, žiačka I.Bou triedy, sa 

zúčastnila Špeciálnych olympijských 

hier 14-21.3. 2019 v Abu Dhabí, ktoré 

sú po olympijských hrách 

a paraolympiáde tretím 

najvýznamnejším celosvetovým 

športovým podujatím. Zúčastnilo sa 

ich cez 7500 športovcov zo 192 

krajín. Na otváracom ceremoniáli 

bolo 40tisíc ľudí a prenášala ho 

v priamom prenose najväčšia 

športová TV stanica ESPN. Slovenská 

výprava mala 64 členov, z toho 42 

športovcov a bola veľmi úspešná. 

Získali sme 35 medailí - 12 zlatých,17 

strieborných a 6 bronzových. Na 

našu obrovskú radosť sa Vanda 

podieľala na tomto úspechu 

dvomi zlatými medailami. Na 

200m prsia s veľkým náskokom 

zvíťazila a zlepšila si osobný rekord 

o pol minúty. Zvíťazila aj 

v disciplíne 100m prsia a získala 

druhú zlatú olympijskú medailu. 

 

Nominácia na olympiádu sa 

potvrdila v máji 2018,takže na 

prípravu mala Vanda 10 

mesiacov. Začínala na kúpalisku 

v Rožňave, kde bola skoro každý 

deň, hneď po otvorení. Od 

septembra začali dvojfázové 

tréningy, ráno o šiestej hodinový 

tréning v posilňovni, potom škola 

a večer na plavárni 1,5-hodinový 

tréning. Bolo to finančne 

a časovo veľmi náročné, preto vznikol podporný Vanda Team, 



ktorého úlohou je zabezpečiť všetko potrebné, pre Vandin  

optimálny výkon. Na facebookovej  stránke Vanda Team sú 

informácie o príprave, pretekoch a jeho celej činnosti. V 

budúcnosti chceme založiť rovnomenné občianske združenie, kde 

by mohli nájsť  uplatnenie aj iní športovci s mentálnym postihnutím. 

 
 

A aké boli Vandine pretekárske začiatky? Jej prvými pretekmi boli 

Majstrovstvá SR plavcov s Downovým 

syndrómom v Trenčíne v roku 2016,kde 

vyhrala svoju disciplínu. Veľmi sa jej to 

zapáčilo a začala sa plávaniu venovať 

naplno pod vedením pani trénerky 

Lenky Stankovej zo ŠK Iglovia Sp. Nová 

Ves. Tréningy ju bavia aj vďaka 

skvelému vzťahu s trénerkou. Poctivo 

a intenzívne trénuje, pomerne rýchlo sa 

vzhľadom na svoju diagnózu učí nové 

veci. Na pretekoch sa vie vyburcovať k výborným výkonom, ale je 

to aj o stretnutí s priateľmi z iných klubov. 

 

Vanda bola tiež úspešná vo februári na Majstrovstvách SR v behu 

so snežnicami, pripravuje sa na Majstrovstvá SR v atletike v 

Košiciach, kde bude bežať 200 a 400 metrov. Koncom júna sa 

zúčastní v Košiciach 

Ness City Triathlonu 

ako členka štafety, 

kde bude plávať trať 

750metrov.  

Z dlhodobého 

hľadiska je tu 

olympiáda o 4 roky 

v Nemecku, ale aj 

Majstrovstvá sveta 

v plávaní v Turecku, 

všetko závisí od 

financií. Najdôležitejšie 

je, aby jej šport prinášal radosť a bavil ju. 

 

Sme hrdí, že takáto úspešná žiačka študuje na našej škole, držíme 

jej palce a želáme ešte veľa ďalších úspechov.  



Rozlúčka s tretiakmi 
 

V mesiaci jún sme si urobili 

rozlúčkové posedenie s našimi 

tretiakmi. Spoločne sme si 

pochutnávali na koláčiku 

a cukrovej vate. Keďže my máme radi samé 

dobroty a koláčik nám nestačil, vybrali sme 

sa do mesta do cukrárne na výbornú 

zmrzlinu a ešte lepší zákusok. Prešli sme sa 

mestom a zaspomínali 

na spoločné chvíle 

strávené v škole 

i mimo nej. Na 

pamiatku sme si urobili 

pár fotiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečné skúšky 
 

V dňoch 17 – 18.6.2019 prebiehali  

na našej škole záverečné skúšky. 

Žiaci na nich preukázali svoje 

zručnosti a vedomosti, ktoré získali 

počas prípravy na povolanie. 

Všetci žiaci boli úspešní a ukončili 

ich získaním výučného listu.  

Všetkým žiakom, ktorí sa 

pripravovali na záverečné skúšky 

sme držali palce a prajeme im veľa 

úspechov do 

budúcna! 

 

 

 

 



Moja záľuba 
 

Vo voľnom čase, keď vonku prší, 

venujem sa pyrografii.  

Pyrografia (z gréckeho pur – oheň a 

Ghaphos – písať) je umelecká  

technika vytvárania obrazcov 

vypaľovaním. Na vypaľovanie sa 

používa nahriaty kovový hrot, ktorý 

môže mať rôzne tvary. Ako podklad sa používajú svetlé drevá, 

napr. javor či lipa. 

 

 Na vyrezanú dosku nakreslím 

obrazec, ktorý chcem 

vypáliť. Nahrejem 

vypaľovačku a začnem 

vypaľovať predkreslený 

motív. Vypaľujem rôzne 

zvieratá, postavy, ale aj 

mandaly. 

Po dokončení obrazec jemne prebrúsim a natriem olejom.  

 

Vypálené dosky väčšinou podarujem príbuzným.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Dávid/III.C/ 

 

 

 

 



Máte pocit, že je angličtina ťažká? 
 

Skúste sa naučiť 7 cudzích jazykov ako jazyková mentorka Lýdia 

Machová, ktorá ako 27-ročná ovládala 7 jazykov a učí sa ďalšie. 

Podľa nej zázračný spôsob na učenie sa jazykov neexistuje, každý 

si to musí oddrieť. Lýdia si vždy nájde 

jedného rodeného hovoriaceho, 

pričom on ju učí svoj jazyk a ona ho 

učí slovenčinu, volá sa to jazykový 

tandem. Osvojeniu angličtiny by 

pomohli aj titulky vo filmoch v TV namiesto dabingu. Samoučenie si 

vyžaduje veľkú motiváciu, sebadisciplínu a nie každý to dokáže. 

Hovorí, že má skôr talent na sebadisciplínu ako na jazyky. Vie sa 

prinútiť a urobiť si taký systém, že je to pre ňu radosť. Vždy si nájde 

dôvod, napr. kúpi si letenku a o tri mesiace navštívi krajinu, kde sa 

tým jazykom hovorí, a dovtedy sa musí naučiť čo najviac, aby 

jazyk využila. Snaží sa viesť ľudí aj k metóde vypisovania slovíčok do 

zošita a ich pravidelnom prepisovaní každé dva týždne, volá sa to 

metóda zlatého zoznamu, resp. Goldlist. Veľa sa naučila cez 

seriály, ktoré pozerala bez titulkov alebo s cudzojazyčnými 

titulkami. Udržať si znalosť jazyka sa dá tak, že sa mu venujeme 

napr. hodinu týždenne, alebo si každý tretí deň prečítame niekoľko 

stránok z knihy. Ak si človek neurobí systém, zlyhá to na jeho 

lenivosti a nedbanlivosti. Jazyk sa buď zlepšuje, keď na ňom 

makáme, alebo sa zhoršuje. Za rok sa naučí nový cudzí jazyk tak, 

že sa mu venuje veľmi intenzívne zhruba hodinu každý deň. 

Nedáva ľuďom rybu, ale udicu a snaží sa im vysvetliť, že jazykom 

musia venovať čas... 



Tajnička 

 
 

 
 

 

Riešením tajničky je slovo, ktoré je cestou k zlepšeniu 

vzťahov. 

 

1. vychádzka, cesta s cieľom zabaviť sa, poučiť sa 

2. Rímsky bôžik lásky 

3. želanie iným slovom 

4. potlesk ináč 

5. nadanie pomocou iného slova 

6. náhly nápad, podnet k umeleckej tvorbe 

7. žena inšpirujúca básnika, umelca 
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Využívame ďalšiu možnosť propagácie našej školy vydaním 

Štvorlístka 7 aj v online priestore. 

 

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým vznikli tieto články a tešíme sa 

na spoločnú cestu aj v ďalšom školskom roku. 

 

Všetkým želáme nádherné  prázdniny. 

 

 

 

Váš redakčný tím 
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