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V tomto príspevku by som chcel opísať moje dojmy, to, na čo spomínam rád. 

Nechcem hodnotiť. Nechcem uvádzať štatistické údaje, tie je možné nájsť
v archívoch a v iných písomných materiáloch. Ale chcem sa podeliť o to, ako to 
vnímam ja, s odstupom času a tak trochu aj z nadhľadu. 

V školstve som sa ocitol takpovediac náhodou. Mal som iný zámer – cieľ. Ale život 
to asi chcel inak. Skúsenosti s učením som mal. Ale nie s učením detí, len dospelých. 
A to je, ako som neskôr poznal, veľký rozdiel. Môžem už teraz s odstupom času 
povedať, že som netušil, do čoho som išiel a čo ma čaká. A to asi rozhodlo!?

S prácou v poradni som nemal žiadne skúsenosti, tie som musel získavať
za pochodu. Myslel som si, že zotrvám vo Vrbovom najviac rok. Nakoniec bolo 
z toho jedenásť rokov. Neľutujem, boli to roky, na ktoré mám dobré a pekné 
spomienky. Nie všetko išlo vždy podľa našich predstáv a mojich prianí, či predstáv. 
Boli chvíle, kedy nám nebolo ľahko. Ale o tom nechcem hovoriť. 

Začiatky boli ťažké, poradňa začínala takmer z ničoho. Hovorím o materiálnom 
vybavení, personálnom zabezpečení a z mojej strany žiadnymi skúsenosťami. 
Časom ma práca v poradni plne pohltila a môžem povedať, že aj bavila. Vždy som 
tvrdil, a nič sa na tom nezmenilo, že prvoradí a najdôležitejší sú ľudia ochotní 
„priložiť ruku k dielu“ a v neposlednom rade učiť sa. Prostredie a materiály sú 
len doplnky. Postupne som pochopil, čo všetko sa skrýva za prácou s deťmi
so zdravotným znevýhodnením.

Môj obdiv a uznanie patrí všetkým tým, ktorí sa tejto práci venujú, robia ju radi
a oddane. Zaslúžia si veľké uznanie, obdiv a nielen môj!

Za to, že som nakoniec pracoval vo Vrbovom až do konca, vďačím vám, čo ste mi 
pomáhali, podporovali ma a často aj povzbudzovali.

Za to všetko vám zo srdca ďakujem a preto veľmi rád na vás spomínam. Prajem 
vám pevné zdravie a veľa trpezlivosti v práci s deťmi. To nie je zamestnanie, to je 
poslanie!

Váš Pavel

„A čo je mladosť? – Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvári hľaď jará? 
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!“

Pomáham si veršami Andreja Sládkoviča z jeho krásnej Maríny a môžem pokračovať – len naša školička 
nezostará. Ani nemôže. Pokiaľ bude v nej znieť džavot a smiech de   nestarne.

V historických prameňoch sme našli, že prvá zmienka o Osobitnej škole vo Vrbovom, je z roku 1949
a svoju činnosť ukončila v roku 1978. 

Škola, ktorá v týchto dňoch slávi svoje jubileum, začala svoju činnosť 1. 9. 1989. Prvým riaditeľom bol 
Jozef Ferkodič, ktorý bol vo Vrbovom riaditeľom len rok. Po ňom nastúpila Mária Plšková, ktorá viedla 
školu 19 rokov. Nemala to ľahké – priestory boli staré, učitelia sa menili, popri zamestnaní študovali
a bolo treba riešiť veľa iných problémov, aby si škola udržala svoj štandard a plnila svoje poslanie.

Naša škola počas svojej existencie prešla mnohými zmenami. Menil sa jej názov, menili sa výchovno-
vzdelávacie koncepcie, o ktorých sa nedalo vždy povedať, že boli práve šťastným riešením. Menil sa aj jej 
vnútorný a vonkajší vzhľad. Dôležitým medzníkom bol rok 1997, keď škola prešla na právnu subjek  vitu, 
rok 1998, keď pribudla špeciálno-pedagogická poradňa a potom rok 2013, keď boli zriadené nové 
organizačné zložky špeciálna materská škola a prak  cká škola. A tak škola môže poskytnúť vzdelanie 
deťom a žiakom vo veku od 2 do 26 rokov. Táto skutočnosť veľmi ovplyvnila celkový vývoj školy a otvorila 
široké možnos   na sebarealizáciu a rozsiahle zmeny, dnes už smelo hovorím – zmeny k lepšiemu.

Štvrťstoročie v živote školy je príležitosťou na obzre  e sa za časmi minulými, tešiť sa z prítomnos  , 
myslieť na budúcnosť, ale aj príležitosťou, aby sme sa s pokorou poďakovali.

Škola bola vždy úzko spojená so zriaďovateľom, so samosprávou a rodičmi. Ďakujem súčasnému 
zriaďovateľovi – Okresnému úradu v Trnave, pani primátorke mesta Vrbové, poslancom mestského 
zastupiteľstva, rade školy za ich záujem o dianie v škole, podporu, ktorú nám preukazujú, aby sme 
mohli pretvárať našu školu k lepšiemu, robiť ju krajšou, modernejšou. Zároveň si želám v mene svojom 
i v mene všetkých zamestnancov, aby ste nám zachovali priazeň aj v budúcnos  . 

Školu nerobí budova, ale učitelia a žiaci. Počas vývoja školy padli režimy, mocenské fi lozofi e, mnohí 
vodcovia upadli do zabudnu  a. Vždy tu  bol učiteľ, ktorý zanechal v deťoch stopu a práve na týchto ľudí 
sa nezabúda.

Ďakujem mojim kolegom, ktorí od prvého dňa odovzdávajú svoje vedomos   i riešenia výchovných 
problémov. Za to, že neraz nahrádzajú rodičov, sa im len málokedy dostane vďaky. Som im vďačná aj 
za to, že 6 rokov stoja pri mne ako riaditeľke. Môžem sa na nich spoľahnúť a počítať s ich podporou. 

Moje poďakovanie rovnako patrí všetkým nepedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom 
centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorí si každý deň s múdrosťou a svedomitosťou plnia 
svoje povinnos   a vykonávajú práce často i nad rámec svojej pracovnej náplne.

Našej škole želám veľa priaznivých rokov, aby sme nemuseli riešiť svoju opodstatnenosť v školskom 
systéme, ďalší rozvoj a dosahovanie úspechov vo vzdelávaní i vo výchove. 
Škola je organizmus, ktorí žije s problémami spoločnos  . Len spoločnosť, ktorá sa rozvíja, má šancu   
uspieť v súčasnom modernom svete.                                                                              Darina Babničová

                                                                                riaditeľka školy
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Rok 1949 Podľa starých dokumentov bola 1. 10. 1949 zriadená
  Osobitná škola vo Vrbovom s vyučovacím jazykom  slovenským 
  a mala jednu triedu. Najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou bola Mária 
  Kraváriková (1959 – 1978).

Rok 1978 Škola sa zrušila.

Rok 1989 Znovu zriadená Osobitná škola, Nám. slobody 4/34, Vrbové.
  Prvým riaditeľom bol Jozef Ferkodič. Škola mala 2 triedy, 22 žiakov
   a 1 oddelenie školskej družiny.
  Zriaďovateľ - Okresný národný výbor, odbor školstva v Trnave.

Rok 1990 Do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mária Plšková. Vo funkcii 
  zotrvala až do 30. 6. 2009.

Rok 1991 Škola bola presťahovaná do súčasných priestorov na Námes  
  sv. Cyrila a Metoda č. 9 vo Vrbovom. Boli otvorené 3 triedy
  a 1 oddelenie školskej družiny.

Rok 1993 Škola plneorganizovaná – 1. až 8. ročník.

Rok 1994 Školská družina bola premenovaná na školský klub de  .

Rok 1996 Pri škole zriadená logopedická poradňa.
  Zmena zriaďovateľa - Krajský úrad v Trnave.

Rok 1997 Škola začala svoju činnosť ako samostatný subjekt. Riaditeľka 
  školy získala pomocníka pre riadiacu prácu v podobe svojho 
  zástupcu. Prvou zástupkyňou riaditeľky školy bola pani Mária 
  Kureková.

Rok 1998 Začala svoju činnosť Špeciálno-pedagogická poradňa pri OŠ. Mala
  3 odborných zamestnancov.

Rok 1999 K 10. výročiu svojho založenia bol škole prepožičaný čestný
  názov – Osobitná škola Mórica Beňovského.

Rok 2000 Škola bola premenovaná na – Špeciálnu základnú školu
  Mórica Beňovského.

Rok 2003 Svoju činnosť ako vedúci poradne začal Pavel Kaman. 

Rok 2004 Zmena zriaďovateľa - Krajský školský úrad v Trnave.

Rok 2008 ŠPP bola premenovaná na Centrum špeciálno-pedagogického
  poradenstva.

Rok 2009 Zmena vo funkcii riaditeľky školy. Máriu Plškovú vystriedala 
  Darina Babničová a jej pozícia trvá.
  20. výročie školy

Škola prešla v rokoch 2002 až 2007 a potom 2012 a 2013 rozsiahlou 
rekonštrukciou.

Rok 2011 Začali sme vydávať školský časopis „občasník“ – Maják.

Rok 2013 Od 1. 9. 2013 boli zriadené organizačné zložky – špeciálna 
  materská škola a prak  cká škola.
  Zmena zriadovateľa - Obvodný úrad v Trnave

Rok 2014 Škola od 1. 9. 2014 začína svoju činnosť pod názvom Spojená 
  škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 9, Vrbové.
  Zmena zriaďovateľa - Okresný úrad v Trnave.

Oslavujeme 25. rokov od znovu založenia.
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O hlúpej žene
Dňa 5. 11. 2014 nám prišlo Komorné 
divadlo bez opony Prešov spríjemniť 
vyučovanie svojím predstavením
O hlúpej žene. Bol raz jeden muž
a ten mal hlúpu ženu. Bál sa, aby kvôli 
jej hlúpos   neprišli o majetok. Na jej 
zvedavé otázky odpovedal výmyslami 
a tak sa stalo, že keď išiel okolo hrnčiar, 
dala mu všetky ich peniaze – tekvicové 
jadierka a vymenila ich za hrnce, mäso 
vyniesla na kapustový záhon – medzitým 
ho zjedli psy, víno zmiešala s múkou
a bola rada, že tak dobre poslúchla 
svojho muža. Keď sa muž vrá  l, 
pochválila sa, čo všetko urobila. Muž 
sa veľmi nahneval a zaviedol ju do lesa, 
kde ju priviazal o strom. Žena zostala
v tme celkom sama. V jej blízkos   sa zišli 
zbojníci a rátali svoje ukradnuté peniaze. 
Žena začala vzlykať, zbojníci na naľakali 
a zabudli aj na peniaze. Mužovi bolo
za ženou smutno a tak išiel ráno
po ňu do lesa. Žena bola zdravá a navyše 
mala pri sebe kopu peňazí. A žijú spolu 
šťastne, možno aj dodnes. 
Herci upútali žiakov svojím výkonom, 
kostýmami i kulisami. 

Aj my sa vieme zabaviť
Každoročne sa zapájame do poduja  a Aj 
my sa vieme zabaviť, ktorú organizuje 
KSC Fontána v Piešťanoch. Tento rok sa 
poduja  e konalo 25. 11. 2014. Už tradične 
sme vystúpili s piesňami speváckeho krúžku
– Desmod Spočítaj a Peha Deň medzi nedeľou 
a pondelkom - pod vedením p. zástup. 
Kleinovej a p. uč. Berecza. V publiku mali 
účinkujúci úspech a získali si vrelý potlesk. 
Ďalším číslom našich žiakov bolo divadielko 
O repke pod vedením p. uč. Ploszek
a Tanec hviezd p. uč. Gajdošovej. Súčasťou 
tohto poduja  a bola aj výtvarná súťaž 
pod názvom De   deťom, do ktorej sme 
sa výtvarne zapojili. Blahoželáme nášmu 
žiakovi Erikovi Mikovi, ktorý získal 3. miesto 
za výtvarnú prácu s názvom Listovníček. 
Účinkujúci boli odmenení sladkou odmenou 
ako aj divadelným predstavením Elá hop!
(v podaní bábkohercov Kataríny Auli  sovej
a Ľuboša Piktora). Program poduja  a i celé 
vystúpenie sa nám všetkým páčilo. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim
za reprezentáciu školy! 

stranu spracovala -kg-

  Fašiangový karneval Školský ples

Vianočné pečenie medovníkov Práca v dielňach

Majstrovstvá sveta vo futbale Divadielko O drakovi
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O škole

Keď som do školy začať chodila,
čítať, písať som sa učila.

Všetko je to zrazu nové,
zodpovednosť ja mám veľkú,
počúvam pani učiteľku.

Na ma  ke plus a krát,
musím s tým byť kamarát.
Prírodopis, stavbu tela,
aby som sa naučila.

Slovenčina íčka samé,
slovesá a pád. 

V zemepise niečo iné
o  svete sa naučím,
aby som sa nehanbila,
keď tú školu vychodím.

Erika Kalašová, 8. ročník

Návšteva Hornostredky

9.12. 2014 sme v našej škole privítali 
našich kamarátov z MŠ so ZŠ z Hornej 
Stredy, ktorí k nám zavítali pri príležitos   
Medzinárodného dňa osôb so zdravotným 
pos  hnu  m. Našich kamarátov privítalo 
vedenie školy a spoločné chvíle sme 
začali občerstvením v našej kuchynke
a predstavením hos  , ktorí nám predviedli 
rozprávku O snehulienke a siedmich 
trpaslíkoch vo svojom podaní, čo sa nám 
páčilo. My sme im naoplátku zaspievali. 
Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín, kde 
jedna skupina mala muzikoterapiu
s pani zástupkyňou – venovali sa hre
na africké bubny a druhá skupina tvorila
s p. uč. Gajdošovou: mladší žiaci vytvorili 
snehuliaka zo zaváraninového pohára
a natrhaného papiera, starší žiaci skladali 
vianočný kvet z papiera. Všetkým žiakom sa 
spolupráca páčila a navzájom sa odmenili 
darčekmi, ktoré vlastnoručne vyrobili 
pre svojich kamarátov. Ďakujeme žiakom
z Hornostredky za príjemne strávené chvíle 
počas tohto dňa.

-kg-

Babka, dedko si moje všetko

Druhý októbrový týždeň sa na našej škole 
niesol v znamení tohto hesla. Keďže október 
si tradične pripomíname ako mesiac úcty
k starším, tento rok si p. uč. Mgr. Gajdošová 
vybrala slová práve tejto básničky, aby 
deťom pripomenula, že si treba trošku 
viac spomenúť na svojich starkých, babky 
a deduškov. Každá trieda si v rámci hodín 
pracovnej a výtvarnej výchovy vyrobila 
pre starkých darčeky – prekvapenia. Popri 
práci si p. uč. jednotlivých tried spolu
s deťmi pospomínali na zážitky, ktoré
so starými rodičmi zažili. Na konci týždňa 
sme z hotových výrobkov urobili výstavu, 
ktorú si prezreli žiaci celej školy. Mohli sme 
tam vidieť papierové košíky, š  pcové vázičky, 
papierové maňušky, papierové kvety,
či záložky do kníh. Po skončení výstavy
si de   svoje  práce vzali a odovzdali svojim 
starkým. 

-rm-
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V mojej budúcnos   by som toho chcela veľa. Ale to si musím sama vybudovať. 
Chcela by som si urobiť strednú školu a vyučiť sa za kuchárku. Chcem si nájsť 
zamestnanie niekde v reštaurácii, nemusí to byť práve to remeslo, čo sa chcem ísť 
vyučiť. To je jedno, aká robota bude, chcem sa mať dobre. Budem zamestnaná. 
Chcela by som mať svoj dom, auto.. A chcela by som mať reštauráciu. Zamestnala 
by som tam spolužiačky. Chcem sa mať v živote dobre. S kým budem žiť, to je len 
vo hviezdach, to necháme na osude. Pomáhala by som iným, ktorí to potrebujú. 
Chcem sa zamestnať a postarať sa, aby som sa mala dobre.

-Božena Heráková-
Prak  cká škola

 

Škola

Naša milá škola,
každého žiaka k sebe volá.

Nemať nikdy v sebe zlos  ,
naberáme v škole vedomos  .

Učitelia žiakom veria,
vždy im novú tému zdelia.

Preto ich majú žiaci radi
a sú s nimi kamará  .

Čo vždy v škole znie,
každý žiak v živote to vie.

Erika Kalašová, 8. ročník
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Tento komiks je o múdrom slimákovi Móricovi, ktorí vás, milí žiaci, krátko oboznámi 
s históriou Vrbového. Prečítajte si ho, príjemnú zábavu pri čítaní.

 Ahoj, slimák Móric, povedz mi   
 niečo o histórii Vrbového.

 Pozriem sa do Múdrej knihy
 - Mestečko naše Vrbové.

 R. 1398 je Vrbové uvedené v potvrdení  
 pre S  bora I.ako mestečko-Opidum-Orbo.

 R. 1885 Otvorili vo Vrbovom 
 štátnu ľudovú školu.

 Tak pôvodná budova našej  
 školy má už 128 rokov!

 Šikmá veža - zvonica bola 
 dokončená v roku 1835.

 Vysoká je 38,16 m a odchýlka
 od zvislice činí 99 cm.

 Počula som, že vrbovskú vežu   
 prirovnávajú veži v Taliansku.

 Koľko rokov oslavuje naša škola?
 Odpovedz na otázku, ak vieš a odpoveď
 vhoď do schránky.
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DOPLŇOVAČKA S OBRÁZKAMI

Milí žiaci, vašou úlohou je doplniť do doplňovačky názvy jednotlivých obrázkov 
podľa čísiel pri nich. Po ich správnom doplnení vám vo farebne vyznačených 
políčkach vznikne odpoveď na otázku:
Koľko rokov oslavuje naša škola tento školský rok?
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Milí žiaci,

dovoľte nám prihovoriť sa vám. Držíte v rukách ďalšie číslo vášho obľúbeného 
občasníka Maják, ktorý vychádza od roku 2011 a vyšlo 5 čísiel. Prečo práve 
Maják? Pretože Maják je od nepamä   symbolom nádeje pre cestovateľov, 
ktorým prezrádza, že sa blížia do prístavu – do miesta, kam sa po dlhých plavbách 
s radosťou vracajú. A práve takým miestom „náš“ Maják je – svetlom nádeje
v pokojnom prístave našej školy. Mnohí z vás, cestovateľov životom, našli v občasníku 
svoj prístav tvorivos   a tak ste ukázali v čom ste jedineční a v čom vynikáte. Za 
to vám, celá redakčná rada i všetci, ktorí občasník čítame, úprimne ďakujeme.
Aj naďalej vás, milí naši prispievatelia ako aj  , ktorí by ste chceli prispieť akoukoľvek 
kvapkou do mora občasníka, chceme povzbudiť do ďalšej ak  vity a tvorivos  . 
Aby naša žlto – modrá plachetnica po dlhej plavbe zakotvila v prístave Majáka. 
Priaznivým vetrom do plachiet je vaša ak  vita a tvorivosť ako aj získanie 1. miesta 
v súťaži mesta Vrbové „Vrbovské pero“, kedy sme sa stali hrdými námorníkmi. 

Slnečný pozdrav do ďalšej plavby posiela redakčná rada: šéfredaktorka Ta  ana 
Hužovičová, redaktorky Renáta Miš  nová a Katarína Gajdošová, grafi k Pavol 
Kostur.
Napnúť plachty, dvíhame kotvy....... 

-redakčná rada-
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OSEMSMEROVKA

Pripravili sme si pre vás, milí žiaci, osemsmerovku. Vašou úlohou je vyčiarknuť 
názvy zvierat iba vodorovne - smerom zľava doprava. 

Vyčiarknite  eto názvy zvierat: 
mravec, osa, krokodíl, mačka, ovca, jež, kobyla, korytnačka, pes, krava, 
papagáj, myš, páv, kačka, srna, kura, jeleň, vlk

Po vyčiarknu   zvierat vám zostanú niektoré písmená neprečiarknuté. Z nich máte 
vytvoriť meno osoby, ktorú máme v názve našej školy a tým získate odpoveď
na otázku: Kto je patrón našej školy?
                   

Správna odpoveď: ..............................................................

-B variant I., kg-

M R A V E C M O S A
Ó K R O K O D Í L R
M A Č K A I O V C A
J E Ž C K O B Y L A
K O R Y T N A Č K A
B P E S E K R A V A
P A P A G Á J M Y Š
P Á V Ň K A Č K A O
S R N A V K U R A S
K J E L E Ň Ý V L K

Zápisky z domu:

Čo si zapísali do denníka súrodenci Paufl erovci, keď ich skolila chrípka?
Dozvieš sa to, keď do prázdnych okienok správne priradíš obrázky z tých, ktoré 
sú umiestnené nad a pod textom:

Mama nám varila čaj s              a citrónom.

Jedli sme veľa ovocia, aby sme rýchlo vyzdraveli. Monike najviac chu  a           .

Dlho sme ležali v             .

Keď sme už nemali horúčku, začali sme sa hrať.

Milka najradšej skladá             . Mar  n sa rád hrá na              .

Kris  nka čítala rozprávkovú              .
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O kuriatku

„Ťuk, ťuk, ťuk!“ zaťukalo kuriatko na škrupinu vajca a vyliahlo sa posledné medzi 
ostatnými kuriatkami. Pozerá sa na svet a nikde nikoho. 
Tak sa vyberie na prechádzku. Stretne kačku. Pýta sa jej: „Ty si moja mama?“ „Nie,“ 
odpovie kačka. Ide ďalej a stretne hus a pýta sa jej: „Ty si moja mama?“ „Nie, tvoja 
mama nie som,“ odpovie hus. „A kto je moja mama?“ pýta sa smutné kuriatko
a slzička sa mu kotúľa po líčku.
Zrazu pribehne sliepka a kričí : „Dieťatko moje, ja som tvoja mama!  Odbehla 
som k  susedke a ty si sa mi 
zatiaľ vyliahlo!“ vybozkávala kuriatko 
sliepka. Zrazu sa okolo kuriatka zhŕkli 
ostatné kuriatka: „My sme tvoji 
súrodenci, vitaj medzi nami, budeme 
ťa volať kuriatko Benjamínko.“
Čas ubehol a kuriatka podrástli, 
ale Benjamínko najmenej. „Ponáhľaj 
sa, nechytíš nás! Bé, bé zasa to nevie,“ 
podobné slová počúvalo kuriatko 
od rovesníkov
na dvore.
„Mňa to už nebaví,“ posťažovalo sa 
kuriatko svojej mame. Mama 
zobrala kuriatko za krídelko a všetci
sa vybrali na  plavbu po mori. Plavili
sa dosť ďaleko. V noci
v diaľke uvideli svetielko. Bol to maják, ktorý upozornil, že sa blížia do prístavu. Aj 
veru doplávali do prístavu s názvom Pokojovo.
Všetky kuriatka si tu pokojne žili, do školy chodili. Niektoré skákali cez mláky, 
počítali koľko zrniek pozobkali. „Kot-kot-kot-kot-kotkodák, takto sa kotkodáka,“ 
povedala teta sliepka spevavá. „Pí-pí-pí-pí-pí,“ odspievali kuriatka. A nakoniec  
zazvonil na prestávku zvonec a kuriatka na bydielku oddychovali. Kuriatkám sa tu 
zapáčilo a chvíľu v Pokojove pobudli až nakoniec  vyrástli. Z  kuriatka Benjamínka 
vyrástol kohút  Benjamín, a len čo slnko vyjde, zakričí: „Kikirík, kikrík, šikovný 
som kohútik, mňa už nepredbehne nik !“ 

-Školský klub detí-

Autoportrét
Adrika Drnáková, 

6. roč.

Slniečko na rukavičke
Kolek  vna práca, ŠKD

Autoportrét
Marián Parči, 8. roč.

Anjelik môj
Natália Parčiová, 2. roč.

Veselý strom
Kolek  vna práca,

B. var. I.

Safari
Peter Dubovský, 8. roč.
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NAŠEJ ŠKOLIČKE...

Školička naša máš už 25 rokov.
Koľko je to vlastne detských krokov?

Koľko zvítaní a lúčení?
Koľko sĺz a úsmevov?

Koľko sklamaní a úspechov?

Veľa. Veľa úsilia a námahy.
Veľa rados   a zábavy.

Veľa priateľs  ev a prvých lások.
Na tvárach učiteľov možno viac vrások.

Školička naša sme radi, že Ťa máme!
Práve preto, že sa tak veľmi neponáhľame.

Či nepla  , že: „Pomaly ďalej zájdeš?“
Alebo: „Niekedy menej je viacej?“
Alebo: „Remeslo má zlaté dno?“

Akí sme? Akí sme, takí sme, šikovní sme.
Máme cit pre úprimnosť, spontánnosť a tvorivosť.

V tom je naša jedinečnosť.

Nepotrebujeme ani tabuľky, ani zákony logiky.
My máme svoj svet. Svet lásky.

Vo svojom svete šťastní sme a ďakujeme Bohu za to,
že vôbec jestvujeme.

Čo potrebujeme?
Pochopenie, ale aj vzdelanie.

Preto sme radi, školička naša, že Ťa máme.
Učíš nás presne to, čo pre ďalší život potrebujeme.

A za to Ti ďakujeme.
Táňa Hužovičová

šéfredaktorka

Ráno otvára bránu,
pozýva  Paľka aj Janu.
Poznatky a vedomosti žiakom dáva.
Čo je to ?

Vystrihni všetky dieliky skladačky a zlož výsledný obrázok.Vystrihni všetky dieliky skladačky a zlož výsledný obrázok.
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