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      Milí spolužiaci a kamaráti !!! 

 

     Dnes sme tu s mimoriadnym číslom Centráčika. Venujeme ho INTEGRÁCII, 

ktorá predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do sveta 

krehkých duší i  sveta rôznych ľudí bez ohľadu na vek, zdravie či rasu a ukázať cestu 

k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Vnáša  slnečné lúče do každého detského 

srdiečka a aj na našej škole sa  prenáša do každodenného školského života. Aj my 

pomáhame tak, ako vieme. Spájame sa v detských radostiach i starostiach, plníme 

svoje detské sny za pomoci učiteľov a rodičov.  Ale bez vzájomnej pomoci ľudí by to 

nešlo a svet by nemal budúcnosť.  

     Ponúkame všetkým, ktorí sa začítajú do nasledujúcich riadkov, aby pochopili 

detské duše a duše tých, ktorí potrebujú ich pomoc. 
Centráčik 

 

 
 
 
 



 
 

 
03.09.2012 Slávnostné otvorenie školského roka  

 

 

22.09.2012 Aj my to zvládneme... 

 

V klubovni Spojenej školy sa 12.septembra 2012 sa uskutočnili integrované tvorivé dielne. Deti 

ŠKD sa po prvýkrát stretli s telesne postihnutými deťmi z Občianskeho združenia KAMIL 

Spoločne zdobili sadrové magnetky a vyskúšali si svoju šikovnosť pri napĺňaní dekoratívnej fľaše 

farebnou soľou. Okrem krásnych výrobkov si deti odniesli domov aj životné skúsenosti , obohatené 

o nové vzťahy a priateľstvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2012  ČESKO - SLOVENSKÁ INTEGRÁCIA 2012- benefičný koncert   V 

košickej Steel Aréne sa uskutočnil veľkolepý česko -slovenský benefičný koncert Integrácia 2012. 

Stretlo sa  okolo 9000 detí z Česka a Slovenska. Na koncerte nechýbali ani žiaci Spojenej školy.  

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2012  Školský deň mlieka 

 Spojená škola, podporila myšlienku zdravej výživy a pitia mlieka formou viacerých zaujímavých 

aktivít.       

25.9.2012 Kinderiáda 2012 

Pozvánku prijalo 25 základných škôl, medzi nimi i Spojená škola Svidník. 

 



 

22. 10. 2012 – Beseda so spisovateľkou Magdalénou Pavlišinovou 

Žiaci piateho ročníka sa   besedy so spisovateľkou Magdalénou Pavlišinovou . Napísala  dvojknihu pre 

deti o zvieratkách a prírode Modrý vlk a Zo Zelenej lúky. Na besede autorka  žiakom porozprávala o 

svojej ceste k písaniu, zodpovedala na  ich zvedavé otázky, ba aj prečítala ukážku zo svojej rozprávky 

Lastovička.  

25. 10. 2012 - Divadelné predstavenie „O zlatom vajíčku“ 

Do našej školy  zavítali herci divadla Jonáša Záborského z Prešova s divadelným predstavením „O 

zlatom vajíčku“. Preniesli sme sa do sveta rozprávkového príbehu líšky a vlka, ktorí ukradli zlaté 

vajce. Ako to v rozprávočkách býva, dobro zvíťazilo nad zlom.  

25. 10. 2012-  Kľúč otvára  dvere k poznaniu 

Aktivity k súťaži Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže, ktorú vyhlasuje Slovenská pedagogická 

knižnica „Súťaž o  najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských 

knižníc. Vyhlásený 8. ročník súťaže sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky D. Čaploviča. Pre všetkých žiakov Spojenej školy boli pripravené 

rôzne aktivity, ktoré sa odvíjali od témy Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V rámci 

prvej aktivity Z múdrosti veku načriem žiaci na základe indícii plnili úlohy a  správne odpovede 

zapisovali na kľúč. Ten im otvoril dvere do Gutenbergovej komnaty. Druhá aktivita Čítanie nás 

baví sa uskutočnila v priestoroch Podduklianskej knižnice. V tretej aktivite Lietajúci USB – kľúč 

účastníci vypustili balóny a lampión želaní, ktoré odniesli krásne citáty o knihách  niekde do 

diaľky...V záverečnej časti žiaci z vlastných tiel vytvorili hodiny. V rukách držali papier s menom 

obľúbenej hlavnej  postavy z knihy a myšlienkou prečo je pre nich vzor a ideál. Netradičnou 

formou a zážitkovým učením sme chceli podporiť u všetkých dobrý a trvalý vzťah ku knihe, 

školskej knižnici a motivovať žiakov k čítaniu. 

 

Október 2012 – Záložka spája školy 

V priebehu mesiaca októbra sa naša Spojená  škola zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje 

školy. A o čo ide? Aby školy nadviazali kontakty a niečo sa o sebe dozvedeli. Žiaci vlastnoručne 

vyrobili  záložky, ktoré si vymenili s rovesníkmi zo ZŠ Semerovo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    27. septembra 2012 sa v košickej Steel Aréne uskutočnil veľkolepý 

česko-slovenský benefičný koncert Integrácia 2012. Stretlo sa  okolo 

9000 detí z Česka a Slovenska. Na koncerte nechýbali ani žiaci Spojenej 

školy. Koncert ponúkol deťom pekné emócie, šťastie, nezabudnuteľné 

zážitky a najmä signál o spájaní všetkých detí bez rozdielu. Myšlienka 

Slnko pre všetky deti bez rozdielu bola aj motívom na tričku, ktoré 

dostal každý účastník Integrácie. Deti dostali aj Integráčik, ktorý 

vznikol na základe tohto projektu. A potom sa začal trojhodinový maratón hudby, spevu a tanca, 

ktorý moderovali Katka Brychtová a  Martin Dejdar. Na pódiu vystúpili približne dve desiatky 

osobností, medzi ktorými nechýbala skupina Elan, Alexandra Stan, Ego, No name, Maxim 

Turbulenc, Ivana Bagová, Katka Knechtová, Laci Strike ... Hlavnou myšlienkou podujatia bolo 

spojiť školy a deti bez rozdielu a táto myšlienka sa v plnej miere naplnila. Atmosféra, nefalšovaná 

radosť a detské rozžiarené očká všetkých detí boli dôkazom, že to bol deň, na ktorý sa nezabúda. Už 

teraz sa tešíme na ďalší ročník Integrácie, ktorý by mal byť Európskou integráciou.  

 

 

      

     19. decembra 2011 sa v prešovskej športovej hale uskutočnil   benefičný koncert Integrácia 2011 

pre všetky deti. Stretlo sa tu vyše 6000 detí z tridsiatich slovenských miest. Na koncerte nechýbali 

ani žiaci  Spojenej školy, a to vďaka žiakovi  Filipovi Tyčovi (IX.AZ), ktorý v literárnej súťaži 

Integrácia očami detí obsadil 3. miesto. Koncert ponúkol deťom pekné emócie, šťastie, 

nezabudnuteľné zážitky a najmä signál o spájaní všetkých detí bez rozdielu. Myšlienka Slnko pre 

všetky deti bez rozdielu bola aj motívom na tričku, ktoré dostal každý účastník Integrácie 2011. 

Deti dostali aj Integráčik,  ktorý vznikol na základe tohto projektu. Nasledoval trojhodinový 

maratón hudby, spevu a tanca, ktorý moderovali Katka Brychtová a Patrik Švajda. Na pódiu 

vystúpili približne dve desiatky osobností, medzi ktorými nechýbal Peter Nagy, Marián Čekovský, 

skupina Kmeťoband, Ben Cristovao, Monika Bagárová, Laci Strik a SDA, Martin Harich, Otto 

Kolmann s kapelou, Juraj Mokrý, Beata Dubasová, Dara Rolins... Krstnými rodičmi projektu sa 

stali Róbert a Patrícia Vittekovci. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo spojiť školy a deti bez 

rozdielu a táto myšlienka sa v plnej miere naplnila.  Atmosféra, nefalšovaná radosť a detské 

rozžiarené očká  všetkých detí boli dôkazom, že to bol deň, na ktorý sa nezabúda.  

Láska 
 

Poznajú ju ľudia, vtáci i zver. 

Sprevádza nás životom 

a ukazuje cestu vpred. 

Poznajú ju vo vojne aj v mieri, 

tešia sa jej bohatí aj biedni.  

Je neviditeľná kráska, 

v ktorú veria aj neveriaci, 

ako aj my, malí chlapci. 
 

Láska je čarovný liek, 

lebo zbližuje ľudské duše hneď. 

                                                                                       Filip Tyč, 3. miesto Integrácia 2011 



   

Láska 
 

Láska je čaro nekonečné, 

netreba na ňu zabúdať, 

ale sa s ňou zabávať. 

 

Treba milovať každého 

nielen seba samého! 

                                                Ariel Kigyosi 

 

  

 

Lebo svet.. 
 

Občas je aj neskoro 

vpletať sny do vrkočov 

Lebo svet... 

pretečie očami ako krv 

Keď ťa kamienky 

bolia pod tričkom 

stojíš a púpavy na oblohu 

dokresľuješ sama 

Nech vidia 

Netreba zabíjať holubice 

aby z neba padalo páperie. 

 

                                       Dominika 

 

 

 

Najlepší kamaráti 
 

 Raz som šiel do obchodu. Nakupoval som to, čo som mal na lístku.  

 Pri múke som stretol chlapca. Bol ťažko chorý, pretože bol na vozíčku. Poprosil ma, či by 

som mu nepodal jeden balíček múky. Ja som, samozrejme, súhlasil a pomohol som mu. ,,Ďakujem. 

A ako sa voláš?“ opýtal sa ma. Aj on sa predstavil Volal sa  Martin. A začali sme spolu rozprávať. 

Počas rozprávania aj ja som si zobral múku. Nakoniec som sa ho spýtal: ,,Netreba ti pomôcť 

s nakupovaním?“ On súhlasil.  

     Pri nakupovaní sme sa stále rozprávali. Prišli sme k pokladni. Najskôr som dal na pult tovar ja, 

neskôr Maťo. Z donáškou som mu pomohol až pred dom. Tam som sa ho spýtal : ,,Prečo si na 

vozíku ?“ On mi povedal, že nemá nohu. Ja som si to ani nevšimol.  A začal mi hovoriť, že nemá 

kamarátov, nudí sa a podobne. Zistil som, že sa mu v škole vysmievajú spolužiaci, pretože je na 

vozíku. Bolo mi ho ľúto. Učí sa na jednotky, je dobrý chlapec, počúva a snaží sa pomáhať ako vie. 

Proste, lepší ako ten hocikto zdravý. To som si pomyslel. Slza mi rozmazala oči. Rozlúčili sme sa 

a vymenili sme si kontakty. Ja som sa pobral domov. Doniesol som všetky potraviny a mame som 

všetko vyrozprával. 

 A doteraz sme najlepší kamaráti. Nie je dôležité ako človek vyzerá, ale akú má dušu. 

 

                                                             Patrik 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme sa tešili na koncerte Integrácia 

 

Život 
 

Každý deň sa pýtam, 

ako nájsť pravého kamaráta. 

Človeka, ktorý mi ukáže, 

aby som našiel poklad zeme. 

Nechápem, čo mám urobiť, 

keď zlo a nenávisť ovládol náš svet. 

Nie! 

Musím zmeniť život 

a každému ukázať, 

že aj bez nenávisti 

sa dá žiť 
 

      Tomáš Soľanka 

 

Harmónia života 
 

Každý deň rozmýšľam, 

ako nájsť v živote  rovnováhu. 

Človek je ako zaťatý dub, 

keď chce nájsť radosť a harmóniu. 

Chápem, čo dokáže zničiť 

zlo a nenávisť v ľudskom srdci. 

Nie! 

Toto sa nemôže stať. 

Musím zmeniť tento svet. 

Každému sa musí dostať 

do srdca radosť, 

lebo život je krátky, 

tak ho žime na plné obrátky. 
 

                                                       Imrich Kaplan 

 

 

 



 

 

Domov 
 

Domov sladký ako med  

je plný nežnej lásky. 

Domov ako rozkvitnutý kvet, 

čarovný a krásny. 

Domov je mamkino srdce,  

ktoré rozdáva lásku. 

Domov je otcov láskavý pohľad,   

ktorý zmaže z tváre vrásku. 

Je ako modré z neba, 

pomáha nám v ťažkej chvíli  

a každému  plní jeho  sny. 

Dodáva  vždy nádej rodine 

a v ňom spoločne  

prekonávame aj ťažké chvíle. 

 

 

 

Šťastie 
 

Šantivo krúži ako 

šarkan, 

ako šašo, 

ktorý rozveseľuje detí. 

Šikovne prechádza 

šírim svetom.  

Nájde si ma? 
 

                                                            Dalibor Gajdoš 

 
 

 

Integrácia 

 

Každé  dieťa je rozdielne, 

každé má svoje právo. 

Slnko svieti pre všetkých rovnako, 

slnko  všetkých má rado.  

 

Treba pozerať  na deti, 

ktoré  sú postihnuté. 

Každým  dňom im treba pomáhať, 

a vždy sa s nimi hrať,  

aby aj na nich mohlo slnko hriať. 

 

                                                                  Denis Jancura 

 

 

 



 

 

Šťastie pre svet 
 

Šťastie lieta okolo sveta, 

ťahá nás k nebu a dúhe,  

aby strach pominul 

 a tajomne nás obohacuje 

i pripravuje nás na život 

obklopený prírodou  

a krásnym životom  

plným elánu ľudí, 

ktorí chcú čistý  

a spravodlivý svet. 

 Otvorme duše 

 tomuto šťastiu dokorán,  

lebo inak vyrastieme  

v smútku a v strachu. 
 

                                                           Dalibor Gajdoš 

 

 

 

 

Neznáme slová? 
  

Láska, neha, úcta, cit ...... neznáme slová.  

Prečo?  

Pretože oči človeka sú zahalené nenávisťou.  

Človek, ktorý by aj mohol milovať a mať v sebe aspoň trochu súcitu, bohužiaľ, ho nemá. 

Nachádza v nekonečnom bludisku nenávisti, chamtivosti a arogancie.  

Čudujeme sa? Skôr sa musíme zamyslieť.  

Veď ako keby sa na svet vylial džbán plný zlých vecí.  

Dá sa tomu zabrániť?  

Áno, keď človek nájde v sebe skutočného človeka.  

Daniela   
 

 

  
Výsmech 

 

  Keď som bol malý chlapec, často som sa posmieval ostaným, robil som im zle, až kým som 

nezistil, aké to je byť terčom výsmechu.  

  Až vtedy som pocítil vo svojom vnútri zvláštne zvuky, ktoré mi hovorili: ,,Prečo si to robil 

ostatným, keď sa to tebe nepáči?.“ Práve vtedy som pochopil, že som to pokašľal. V mojom vnútri 

som pocítil že by som sa mal ísť ospravedlniť  všetkým, čo som sa im vysmieval.  

  Vtedy aj moje svedomie stíchlo, odľahlo mi. Od tých čias sa správam ku každému slušne 

a očakávam to isté aj od nich. 

                                                                                                                                                Tomáš 

 



  
 

Integrácia 
 

Mnoho ľudí, no jedna dedina, 

mnoho detí , no jedna rodina.  

Pravda svetská vyriekla: 

„Zlo, to patrí do pekla. 

 

A dobro len do neba, 

kde nič k šťastiu netreba.“ 

Láska, radosť, dobrá vôľa, 

Keď chceš tak sa všetko zdolá. 

 

Integrácia je tu, 

poď sem s nami, priateľu. 

Budeme sa radovať, 

spoločne sa zabávať.  

                                            

                                                             Miriam Jackaninová 

 

 

 

Integrácia 

 
Ne svete je deti, veru, 

bez chybičky, bez rozdielu. 

Batoľatá zdravé, choré, 

hrajú sa na školskom dvore. 

 

Aj  keď  oči nevidia, 

srdce stále žije. 

Aj keď nohy nechodia, 

je to dieťa milé.  

Má právo  šťastne žiť, 

kamarátom všetkým byť. 

 

                                                    Ariana Kigyosiová 

 

 

Túžba po šťastí 
     
    Hoci si niekedy myslíme, že sme pomohli málo, pre človeka, ktorý je v núdzi a potrebuje pomoc, 

znamená veľmi veľa. Pomoc v ťažkej chvíli je pre postihnutých neoceniteľná. A prečo treba 

pomáhať? Predstavme si, že aj my sa ocitneme v tej istej situácii ako ten, ktorému sme práve 

pomohli. Alebo nepomohli? Jednoducho povedané, nie sme na svete sami. Len v spolupráci  a v 

solidarite s inými ľuďmi môžeme svet urobiť lepším. Je dobré, že mládež si to uvedomuje a zapája 

sa do dobrovoľníckych činností.  

Imrich Kaplan 

 

 



 

 

 

Mier 

 

Mier  je náš priateľ, 

veľký bádateľ. 

Pred vojnou nás vždy chráni, 

na každej stráni. 

 

Mier je vzácny, 

čarokrásny. 

Každého z nás má rád, 

je náš najlepší kamarát. 

 

                          Imrich Kaplan 

 

 

 

 

 

 

 

Svet 
 

Svet  je ako hviezda jasná, 

ktorá svieti 

na všetkých ľudí rovnako. 

Zohrieva naše srdcia. 

Úsmev ti z neho vyčarí 

a šťastie ti v ňom zostane 

 

                                                 Jaroslav Grundza 

 

 

 

Aj my to zvládneme... 
 Deti ŠKD sa po prvýkrát stretli s telesne postihnutými deťmi z Občianskeho združenia KAMIL 

Spoločne zdobili sadrové magnetky a vyskúšali si svoju šikovnosť pri napĺňaní dekoratívnej fľaše 

farebnou soľou. Okrem krásnych výrobkov si deti odniesli domov aj životné skúsenosti , obohatené 

o nové vzťahy a priateľstvá a o to, že všetky deti sa chcú hrať a byť šťastné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Detské srdcia 
 

Na každého svieti slnko, 

na každého padá dážď, 

na každého príde radosť, 

na každého príde plač. 

 

Nerobme rozdiely, 

všetci sme si rovní. 

Každý má predsa svoje sny, 

každý má svoje malé túžby. 

 

Keď sa úsmev rozžiari 

na nevinnej detskej tvári, 

splnenie detského sna  

je najväčším šťastím človeka. 

 

                                 Klaudia Kaščaková 

 

 



Ako pomáhame my 
 Priateľstvom proti zlu 

K pamätným dňom, ktorým začiatkom septembra venujú pedagógovia vo vyučovacom procese na 

Spojenej škole pozornosť, patrí i Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pripomínať si, kam vedie 

popieranie základných ľudských práv, neuberie nikdy na dôležitosti. Zvlášť, ak sme deň čo deň 

svedkami rastúcej agresivity a násilia. Základnú terminológiu holokaustu si žiaci postupne 

objasňovali z informačnej nástenky, rozhlasovej relácie a prezentácie na PC. Žiakom vyšších 

ročníkov bol premietnutý film Chlapec v pruhovanom pyžame, ktorý realisticky opisoval holokaust 

veľmi citlivým spôsobom - očami dieťaťa. Mladší žiaci navštívili Vojenské historické múzeum, kde 

si prezreli nielen zmodernizovanú expozíciu, ale vzhliadli aj film z obdobia druhej svetovej vojny. 

Keďže slovo holokaust je pre žiakov nižších ročníkov veľmi ťažké povedať a ešte ťažšie je im 

význam tohto slova vysvetliť, naši žiaci si tento deň pripomenuli veku primeraným spôsobom. So 

svojimi učiteľmi sa rozprávali o priateľstve, tolerancii, o vzájomnom spolužití ľudí rôznych farieb 

pleti. Na záver tohto dňa spoločne vytvorili z odtlačkov detských rúk obrazce symbolizujúce 

šťastný život v mieri bez násilia.            

Tehlička pre Afriku 

   Občianske združenie SAVIO pripravilo už 6.ročník celoslovenského projektu TEHLIČKA. Jeho 

cieľom je podporiť výstavbu studní s pitnou vodou v Afrike a oboznámiť mladých ľudí 

prostredníctvom rozličných aktivít so životom ich rovesníkov v krajinách tretieho sveta. Pitná voda 

je v Afrike stále aktuálnym problémom. Studne sú vzdialené a vodu z veľkej vzdialeností musia 

prinášať aj deti. Voda, ktorú pijú, je v mnohých prípadoch  znečistená a spôsobuje rôzne infekcie. 

Nedostatok vody neumožňuje zavlažovanie polí a to spôsobuje neúrodu a hlad. Práve preto aj naša 

Spojená škola sa chce zapojiť do projektu a pomôcť týmto deťom. Pomoc nebude spočívať len v 

poskytnutí finančnej pomoci, ale  v období postu i v drobných sebazapreniach.   

 Prejavte svoju solidaritu, zapojte sa a prispejte ľubovoľným príspevkom ! 

   NAŠE PLÁNOVANÉ AKTIVITY: 

 

· verejná zbierka  v uliciach mesta Svidník 

· predaj vlastnoručne upečených koláčikov 

· diskusné fórum na tému ,,Nedostatok pitnej vody v Afrike   

· sledovanie filmu s tematikou života v Afrike · skladačka studňa 

· informatívna nástenka o zmysle projektu Tehlička 

· stretnutie  s telesne postihnutými deťmi 

· publikovanie v školskom časopise 

  

 Pomôžme dobrej veci!!! 

Spojená škola sa pravidelne zapája do aktivít UNICEF. Dvanásti dobrovoľníci z našej školy 

realizovali  v meste Svidník finančnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tohtoročný výťažok zo 

zbierky je určený na vzdelávanie detí v Južnom Sudáne, na obnovu starých škôl, budovanie nových 

škôl, dovybavenie škôl vodnými a sanitačnými zariadeniami a vyškolenie učiteľov. Projekt je 

taktiež zameraný na podporu vzdelávania dievčat.  

 



 

 

 

 

 

    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                  
Šéfredaktor:   Imrich Kaplan 

                  Zástupca šéfredaktora:  Miriam Jackaninová 

                  Predsedovia  redakčnej rady:  Ariana Kigysiová 

                                                                  Tomáš Soľanka 
                  Redaktori:    Denis Jancura 

Ariel Kigyisi  

Kristína Drotárová 

Diana Jancurová                                      

Nikola Bilá 

Romana Kačicová 

Kristián Suchanič 

 

 

                    Adresa:     Centrálna 464 

                                      089 01 Svidník     

  E-mail:  zakladna@spojenaskolask.sk, tel.: 054/788 2042,   mobil:  0911 750 314 

                  0903625471 

Informácie:   www. spojenaskolask.sk 

                  Časopis Centráčik vychádza od školského roku 2002/2003  ako občasník  

pod vedením   Mgr. Anny Lažovej 
 

Časopis  Centráčik  pripravili a vydali žiaci Literárno – novinárskeho 

krúžku Centráčik, zložka Základná škola vo Svidníku s podporou CVČ 

Giraltovce 

 

  
              


