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Zostávam doma, Pane 
 

Zostávam doma, Pane, a uvedomujem si, že aj to si ma naučil... 
Zostávam doma, Pane, a robím to zodpovedne pre svoje dobro,  
pre zdravie všetkých, pre zdravie tých, ktorých mám rád..... 
 
Zostávam doma, Pane, a v tichu Nazareta sa snažím modliť, čítať,  
učiť sa, meditovať a byť užitočný v malých prácach...   
Zostávam doma, Pane a necítim sa sám, ani opustený, lebo ty si mi 
povedal: „Ja som s Vami po všetky dni...“ 

 

Úryvok z modlitby talianskeho biskupa Guiseppe Guidice 

 
 

Sr. riaditeľka, táto modlitba, ktorú ste zverejnili 

na sociálnych sieťach na počiatku epidémie 

COVID-19, je akoby aktuálna celé tisícročia a 

svojou metaforickou myšlienkou vystihuje aj 

súčasné dianie v celom svete. 

Situácia COVID-19 nás mnohých prekvapila, iných 

zastavila, iným zmenila plány. Zostali sme doma, 

aby sme si boli vzájomne oporou, a aby sme si 

uvedomili, že ten druhý vedľa mňa je darom! Modlitba je vždy dobrou 

voľbou! 

 

Ako ste vnímali zásah tejto tvrdej reality do rozbehnutého chodu 

školy, ktorú vlastne tvoria tri subjekty - MŠ, ZŠ a gymnázium? 

V prvom rade musím povedať, že som vôbec nečakala, že táto 

koronakríza bude trvať tak dlho a že si bude od nás žiadať tak veľa. 

Myslela som, že skutočne odchádzame na dva týždne, a potom znovu 

prídeme. Realita prázdnej a pustej školy ma desila a postupne som si 

uvedomovala, že je potrebné začať fungovať inak. Kalendár bol zaplnený 
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až do konca júna...postupne som začala vyčiarkovať a odvolávať veci, 

ktoré boli naplánované. Sprevádzal ma pocit stálej neistoty, pretože bolo 

treba čakať na mnohé usmernenia zo strany ministerstva.  

 

Čím ste sa riadili pri rozhodnutí o mimoriadnom voľne žiakov,  ako 

si pamätám, na mnohých školách, nielen v NM, ale aj v iných 

mestách, to bolo rôzne? 

 Našu školu tvoria 3 organizačné zložky MŠ, ZŠ a GY. Pri rozhodnutiach 

sme predovšetkým komunikovali so zriaďovateľom, okresným úradom 

v Trenčíne, a tiež Mestským úradom v Novom Meste nad Váhom. Ako 

prvé sme zatvorili gymnázium, pretože VÚC Trenčín, ktorý spravuje 

stredné školy vydal nariadenie o zatvorení. O zatvorení MŠ bl. Alexie 

a ZŠ sv. Jozefa sme rozhodli po konzultácii so zriaďovateľom najskôr 

v režime riaditeľského voľna a potom už prišlo usmernenie  od hlavného 

hygienika zo dňa 16.marca 2020. 

 

Uvedomujeme si, že nad všetkým je Pán Boh, na ktorého 

nezabúdame a hľadáme   u neho oporu. Verili ste, že to učitelia a 

žiaci zvládnu, čiže vyučovať a učiť sa online, keďže mimoriadne 

predĺženie voľna si takéto riešenie vyžadovalo? 

Nesnívalo sa mi, že budeme vyučovať virtuálnym a zároveň dištančným 

spôsobom. Teší ma, že pedagógovia hľadali rôzne formy ako vyučovať, 

ako nestratiť kontakty so žiakmi. Opäť si to vyžiadalo veľa úsilia. Museli 

sme čeliť aj tomu, že niektorí žiaci nečakali, že okrem toho, že budú doma, 

budú sa musieť učiť a pripájať na online hodiny. Viem, že aj pre mnohých 

rodičov nebolo jednoduché zvyknúť si na dištančnú formu vzdelávania. 

 

Ako hodnotíte celkovo doterajší chod školy z hľadiska riaditeľky?  

Riadenie školy formou „online“ mi zhoršilo zrak. Omnoho viac času som 

strávila pri PC a hľadala som tiež spôsoby, ako zladiť požiadavky 

hlavného hygienika, nášho nového p. ministra a reality, v ktorej sme sa 

ocitli. Aj napriek tomu, že v škole chýbali deti, školu bolo potrebné riadiť 

aj v tejto mimoriadnej situácii. Ako vedenie sme sa každý týždeň 

stretávali na pracovných poradách, aby sme dokázali reagovať na 
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podnety zo strany rodičov a pedagógov. Svoju činnosť neprerušili ani 

nepedagogickí zamestnanci. Škola sa umývala, trávniky sa kosili, kvety 

sa polievali, pošta sa vybavovala, ekonomika školy fungovala.... 

 

Aké majú žiaci výhľady opäť sa vrátiť do školy, lebo z mnohých ich 

výpovedí cítiť, že im škola, a hlavne spolužiaci, chýbajú? 

Je to zaujímavý postreh! Vnímam veľmi silno skutočnosť, že deti majú na 

tvárach smútok prameniaci z toho, že nemôžu ísť do školy a stretať sa so 

svojimi rovesníkmi.  Ak budeme rátať aj letné prázdniny, tak žiaci sú 

doma necelých 6 mesiacov. A to je veľa. Škola je skutočne miesto rastu 

a dozrievania! 
Za rozhovor ďakuje EH 

 

Nový vírus  zasiahol takmer všetko... aj obdobie 

Veľkej noci. Aká bola? 

Veľká noc 2020 bola skutočne neobvyklá. Pre celý svet pokora, 
rešpektovanie nariadení a ostatných opatrení vlády aj počas   
najkrajších kresťanských sviatkov bolo to najpodstatnejšie. 
Zostali sme doma, nenavštevovali sme tradičné veľkonočné 
bohoslužby, našich blízkych, a hlavne starých rodičov, ktorí 
patria do najrizikovejšej skupiny v oblasti imunity pred 
koronavírusom. Veru, taká to bola smutná Veľká noc. 
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Chystáme sa na Veľkú noc, 

vyvárame, vypekáme. 

„Ach veď toho je strašne moc“, 

hovoríme našej mame. 

Potom večer unavení a zmorení, 

padneme do mäkkých perín. 

Na druhý deň, keď sme vstali, 

s ockom sme sa vychystali, 

pozrieť našu chatu, 

či nám ešte stojí 

a či nám ju nevykradli 

nejaký zlodeji. 

Po návrate domov 

čakala nás torta. 

Voláme ju rozprávková, 

veď je strááášne dobrá. 

Veľkonočným pondelkom 

ukončíme prejedanie. 

Vysadneme na bicykel, 

ťažké kilá pôjdu dole. 

 
Tomáš Breznický 4. b 

Naši žiaci zo ŠKD však nezaháľali a poslali  nám tieto 

pekné  ozdoby Veľkej  noci .... 
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Deň Zeme si škola pripomenula tiež netradične 

vďaka detskej tvorivosti z prírodných materiálov  

Pričinili sa o to žiaci zo ŠKD, 5. b a 9. b pod vedením pani učiteľky 

Anky Pavlovičovej 

 
 

Milá Zem!  

Ďakujem Ti, že môžeme na 

tebe žiť. Nikdy nechcem 

dopustiť, aby sa ti niečo stalo, 

alebo aby si zanikla. Veľa 

ľudí vyhadzuje odpadky 

hocikde, ako sa im zachce, 

ale oni budú za to potrestaní. 

Neuvedomujú si, čo pre nás 

všetkých robíš a trpíš všetky tie bolesti. Je mi to veľmi ľúto, ako sa ľudia 
k tebe správajú. Prosím, vydrž to ešte čo najdlhšie. 
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Milá Zem, dúfam, že po tom, ako sa celá táto situácia skončí, sa ľudia 

zamyslia nad tým, akým spôsobom života žili. Pretože je neznesiteľné, 

aby sme znečisťovali prírodu 

stále viac a viac. Dúfam, že 

každý začne sám od seba 

prispievať k tomu , aby sa ďalej 

neznečisťovala Zem v takej 
veľkej miere ako doteraz. 

 

 

 

 

 

 

 

Milá Zem!  

 

Ďakujem Ti za všetko čo pre nás robíš 

a sme radi, že môžeme na tebe žiť. Je mi 

veľmi ľúto, že Ťa ľudia zanedbávajú a 

nemyslia na 

Teba. 

Neuvedomujú si, že  takýmto prístupom Ťa  

privedú k zániku. Preto ja aj moji blízki sa  

budeme snažiť, aby si čo najdlhšie ostala čistá a 

plná života. 

 
 
 

 

http://www.zs.ssjozefnm.sk/img/denzeme/fotka5.JPG
http://www.zs.ssjozefnm.sk/img/denzeme/fotka1.JPG
http://www.zs.ssjozefnm.sk/img/denzeme/fotka2.JPG
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Ani tradičný program ku Dňu matiek sa neuskutočnil 

kvôli Covid 19. Žiaci potešili aspoň virtuálnou cestou 

všetky mamy a staré mamy... 
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Maminka 
 

Moja milá maminka, 

milujem Ťa od malinka. 

S Tebou všetko lepšie je, 

u Teba každý dospeje. 

 

Bez Teba je život márny, 

S Tebou je svet veľmi krásny. 

Môj dar najdrahší, 

S Tebou je svet najkrajší. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellinka Bokesová 2. b 
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Taktiež dostali stop všetky olympiády, športové súťaže, 

Hviezdoslavov Kubín a mnohé ďalšie.  
 

Potešilo nás však, keď sme sa písomne dozvedeli o víťazstve našej žiačky 

Olívie  Plačkovej zo 6. b v krajskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami 

detí. 
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Učenie online je zábavné pre deti, ale náročné  

pre učiteľa  
Ako sa vyučovalo nášmu kreatívnemu matematikárovi p. učiteľovi 

Denisovi Herdovi 
 
Na Slovensko dorazil jeden malý vírus a 

13.3. nám zavreli školu. Najprv len na 

dva týždne. Pomyslel som si, ako vraví 

jeden známy politik, ja sa cítim dobre, ja 

si to užívam. Lenže škola sa neotvorila a 

už o dva týždne mali učitelia školenie o 

online vyučovaní a do slovníka pribudli 

žiakom a učiteľom slová ako Teams a 

Office 365. Hneď sa objavil nový druh 

problémov. Za starých dobrých časov sa 

do školy zabúdali nosiť učebnice, zošity a 

domáce úlohy. Po novom nejde 

internet, nedá sa to nainštalovať, nejde 

spustiť formulár, neviem poslať mail a 

pripojiť prílohu a netuším, kde je súbor 

uložený. Časom viacerých postihuje 

namiesto korony akýsi vírus paralyzujúci 

vôľu k učeniu. Napríklad, ja som zistil, že 

by som radšej ako matematiku učil hocičo 

iné, napr.  výtvarnú, hudobnú alebo dejepis. Tak dostali deti za 

úlohu kresliť ako Mondrian, počúvať pri príležitosti ukončenia 

vojny Šostakovičovu Lenigradskú symfóniu a zisťovať, prečo má na 

niektorých fotkách hasičskú prilbu. 
Podobné nálady sa začali objavovať aj v ZUŠ, keď deťom začali chodiť 

zadania ako napr. Pozri si na YouTube rozprávku o Pampalinim, choď sa 

von hrať na Pampaliniho a nechaj rodičov aspoň dve hodiny na 

pokoji.  Tieto riadky píšem 14. 5. a stále sa ešte nevie, kedy 
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pôjdeme  opäť do školy. Niektorí by sa už chceli vrátiť, ďalší sa 

boja, iným sa ponevieranie celkom zapáčilo. Tak uvidíme, kedy sa u sv. 

Jozefa opäť uvidíme...  

 

Na otázky o učení priamo z domu nám odpovedali naše 

štvrtácke učiteľky 
1. Ako pracujete s deťmi (aj bez detí) v týchto dňoch; ako im 

zadávate úlohy? 

2. Dostávate spätnú väzbu? Zapájajú sa deti? 

3. Ako sa Vám teraz pracuje a aký máte z toho pocit? 

4. Máte nejaký pekný alebo humorný zážitok z práce - kontaktu s 

deťmi v týchto dňoch? 

5. Čo ste si uvedomili - lepšie spoznali v tejto situácii (oproti tomu, 

ako ste to poznali v minulosti)? 

 

Jarka Plevová -  triedna uč. 4. a 
 

1. Mne sa učí online veľmi dobre, som rada, že 

som si  spôsob výučby cez Office 365 osvojila. 

Vyhovuje mi, lebo deti hlavne vidím, počujem 

a môžem im odprezentovať  nové učivo, spustiť 

prezentáciu. 

 

2. Pracuje sa mi ozaj dobre, musím povedať, že 

nie som taká unavená, ako keď prídem zo školy, 

výhoda je, že počas online vyučovania nikto 

nevyrušuje ako v škole, nikoho nenapomínam. 
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3. Spätná väzba je úplne v poriadku, deti posielajú práce, o ktoré ich 

požiadam, počas online vyučovania sa zapája 18 žiakov, 4 nemajú prístup 

na internet. 

 

4. Zážitok? Snáď, keď si zabudnú vypnúť kameru, vidím Martina niečo 

jesť, Tomáš sa nudí, tak sa vozí na kresle po izbe alebo tancuje. Martin 

sa ma pýta, prečo tak skoro, o 10.00 začíname, keďže on o 10.30 ešte len 

raňajkuje a nestíha hodinu. Vidím ich domáce zvieratká alebo 

pobehujúcich mladších súrodencov. 

 

5. Mne vyhovuje, že učenie si môžem z časového hľadiska rozdeliť. Ale 

mám doma dvoch školákov, tak niekedy ozaj nestíham a učím sa s nimi 

cez víkend. A zase niekedy mám pocit, že je toho viac ako bežný deň 

v škole. Hlavne veľa času presedím pri počítači. 

Píšem ozaj len stručne. V piatok navečer zatvorím notebook a neotváram 

ho celý víkend, aby som mala trocha pokoj. 

 

Deniska Dedíková – triedna učiteľka 4. b 
 

1.Online vyučovanie nie je nič pre mňa, je to 

stále dosť neosobné. Aj keď sa to mojim 

štvrtákom celkom páči, nedá sa takto učiť 

všetko, a hlavne sedieť pred počítačom celé 

hodiny je únavné a nezdravé /už ma bolí celý 

chrbát!!!/.  

 

2. Pri počítači som min. 5 - 6 hodín denne, najmä 

kontrola všetkých úloh a spätná väzba - 

hodnotenie trvá neskutočne dlho. Večer zaspávam a ráno sa budím s tým, 

či som na niečo nezabudla a čo ma čaká.  
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3. Moji žiaci - 4.B - pracujú celkom pekne on-line. Cez Messenger sa 

zapája 18 žiakov z 22 /po 3 skupiny/  - stretávame sa 2x do týždňa, 

pracujeme cez IZK /pridali možnosť - domáce úlohy - čo je celkom fajn, 

môžu tam úlohy priamo posielať i komentovať a ja hodnotiť./, maily, 

„bezkriedy“ a „kozmix“. Cez skupinu v Messenger si píšeme, ak niekto 

potrebuje niečo vysvetliť, poslať foto.... 

 

4. Vtipné zážitky ani nemám, ale zlatí sú a tešia sa, keď sa vidia on-line, 

niektorí už vypisujú do správ minútu po 9.30, čo sa deje, že nevolám, že 

už čakajú....Iba ak Alex si raz robil „vtípky“ /chcel niečím zaujať/ a cez 

kameru strúhal grimasy, pridával si fúziky, klobúky a pod. 

5. Normálna škola je super pre všetkých, veľa im chýbajú kontakty so 

spolužiakmi, krúžky, družina.../ vraj aj ja - niekomu/. Jedine čo je dobré, 

že učitelia možno viac spoznali iné formy vyučovania, zaujímavé stránky 

na webe k učeniu. Ale ten osobný kontakt, vzťahy a možnosť sa 

porozprávať sa nedá nahradiť.  

 

Michaela Lesajová – učiteľka MAT na II. stupni 
 

V marci sa na nás začali hrnúť všelijaké 

zvesti. A tak aj ja som začala pripravovať 

pre svojich žiakov „krízový plán“. Ako sa 

budeme stretávať v čase zatvorenej školy? 

Moji ôsmaci boli v „skúšobnej 

prevádzke“, a keď vypukol deň D 

(zatvorenie školy), boli sme pripravení. 

Postupne sme skúšali čo najlepšiu formu 

spoločnej komunikácie. 

Prišli Teams-y. Mala som mierne obavy, 

ako ich rozbehneme. Ale žiaci sú veľmi šikovní, s malými usmerneniami 

všetko zvládli. Je vidieť, že sú to „digitálne deti“. 
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Zvykám si ja a zvykajú si aj žiaci na nový režim. Nemáme každodenný 

kontakt face-to-face, ale aspoň raz za týždeň sa vídavame na online 

hodinách. Vždy si povieme, čo sa nám podarilo počas predchádzajúceho 

týždňa, zasúťažíme si. Máme svoje kvízy, kde testujeme nadobudnuté 

znalosti. Niekedy tímovo spolupracujeme na riešeniach, inokedy riešime 

úlohy individuálne. Dokonca si žiaci sami vytvárajú kvízové otázky, 

a potom ich použijeme na preskúšanie. Nie sú úplne bez chýb, ale 

chyby vieme nájsť a odstrániť. Veď ak by sme nerobili chyby, znamenalo 

by to, že sa nič nové neučíme. Matematika, to nie je len počítanie 

príkladov. Pri riešení úloh žiaci 

používajú aj svoje umelecké nadanie – 

vytvárali sme geometrické ornamenty, 

modely telies, tvorili sme komiksy 

o Archimedovi. 

Keďže máme možnosť používať 

program Minecraft Education Edition, 

trénovali sme si svoju priestorovú 

predstavivosť pri tvorbe domu snov. 

Snažím sa, aby žiaci dostávali pestré 

úlohy, v ktorých sa vyskytuje 

matematika. Často sú to úlohy, ktoré sa 

týkajú každodenného života. 

V tomto období experimentujeme 

s dostupnými online aplikáciami 

a nástrojmi. Niektoré z nich sme používali už aj v škole, niektoré sú 

úplne nové. Spoznávame ich a určite ich využijeme aj v čase, keď 

budeme chodiť fyzicky do školy. Zmena u mňa i u žiakov je veľká. Moja 

príprava je náročnejšia. Najmä časť týkajúca sa opravovania 
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zadaných úloh. Snažím sa žiakom dať spätnú väzbu k jednotlivým 

úlohám. Nie každý dokáže samostatne riešiť všetky zadania. A častokrát 

sa mnohým ani nechce vyvinúť nejakú aktivitu. Vidieť aj v tomto období 

ctižiadostivosť a záujem žiakov. Všetky nadobudnuté i nenadobudnuté 

vedomosti a znalosti sa odzrkadlia v nasledujúcom období. 

Myslím si, že si väčšina z nás bude vážiť možnosť byť opäť v škole, 

vidieť sa so spolužiakmi a učiteľmi, riešiť spoločné veľké i malé 

problémy. 

 
Práca školského klubu počas mimoriadneho voľna 

Ako pracujete s deťmi v týchto dňoch; ako im zadávate úlohy? 

Na začiatku sme sa všetky vychovávateľky dohodli, že budeme spoločne 

vymýšľať výzvu s aktivitami na celý týždeň (napr. Z každého rožka troška, 

Týždeň prekvapení, ...). Vždy v pondelok ju rozposielame deťom. Výzvy 

nie sú povinné, pretože nechceme deti (ani rodičov) zaťažovať. Potom 

komunikujeme individuálne s tými deťmi, ktoré sa nám ozvú. Na konci 

týždňa spracuje každá teta družinárka vypracované aktivity svojich detí 

a rozpošle ich ostatným deťom- je to taká naša družinárska výstavka.  

Dostávate spätnú väzbu od detí?  

Spätnú väzbu od detí máme. Je to na dobrovoľnosti, čo deťom a rodičom 

stále   prízvukujeme. Niektoré deti sa nám ozývajú aj viackrát za týždeň, 

čo nás vždy poteší. Iní si zase vyberú tú aktivitu, ktorá ich zaujme. Do 

aktivít sa niekedy zapoja aj celé rodiny, hlavne mladší súrodenci – 

škôlkari. Ale družina je najmä o stretávaní sa s kamarátmi a to deťom 

určite chýba a deti veľmi chýbajú nám- tetám družinárkam. Počítač nám 

ich nenahradí... 
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Máte nejaký pekný alebo humorný zážitok z práce - kontaktu 

s deťmi v týchto dňoch? 

 

Keď sme deťom písali výzvu na týždeň, v ktorom bol Deň matiek (Týždeň 

prekvapení), celá aktivita bola zameraná na mamičky. Preto sme pri 

posielaní mailov rodičov prosili, aby túto výzvu nečítali mamy, ale dali 

ju prečítať iba deťom. Počas týždňa  sa nám ozvali niektoré mamičky, že 

s ich deťmi sa niečo deje... Sú poslušnejšie, pomáhajú, pekne sa správajú 

k svojim súrodencom... Že ak toto bola ich výzva, tak ju plnia perfektne 

a ďakujú nám za to, 

a ak to výzva nebola, 

tak nevedia, čo sa 

s ich deťmi stalo. 

 

 

 

Zdravá a veselá 

výživa 

doporučená deťmi 

z ŠKD 
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Filip Herda 2. a 

Vírusová pliaga 
Korona je pliaga veľká, 

prácu nemá učiteľka. 

Cez internet vyučuje, 

žiaci vedia, ako to je. 

 

Korona je pliaga veľká, 

zatvorila všetky dvierka. 

V obchodoch sú veľké rady, 

ľudia sú tam bez nálady. 

 

Všetci rúška šijeme, 

gumičky už nemáme. 

Galantéria plná ľudí, 

každý to tu už len súdi. 

 

Vrhnime sa do boja 

proti tejto korone, 

aby sme už nesedeli 

doma v karanténe. 

Linda Šimková 4. b 
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 „Koronagaléria“ 
 

Takto nás vítajú obchody:    

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oznam:                 

 

Na Mostovej ulici sa našlo 

stratené rúško. Majiteľ si ho 

môže vyzdvihnúť v predajni 

bicyklov u pána Zachara. 
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Niektoré upozornenia sú stručné, jasné a 

ešte aj vo vkusnom a praktickom rámčeku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

... nová súčasť nášho šatníka. 

Oprať, vysušiť, vyžehliť 

a nezabudnúť doma... 

 

 

Aj gramatika dostala Covid 19. 
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Z karantény sa asi najviac tešia Laurini domáci miláčikovia – majú ju 

doma celý deň  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Konečne po 

dlhej dobe na 

prechádzke 

v meste. 
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Možno sa vám to bude zdať zvláštne, ale aj sestričky majú občas voľno. 

A vtedy objavujú krásy Slovenska (alebo v tejto dobe aspoň blízkeho 

okolia).  

 
Haluzice 

Hurá, mama na pustila na 

bike, pochvaľuje si 

dcérka pani uč. Radky 

Gučikovej, ktorá je 

v očakávaní bračeka pre 

Ninku. 
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...a keď voľno pominie, pracujú - spravujú školu, učia, šijú rúška... 

 

 

 

 

 

 

Ako sme sa učili počas epidémie... 
Niektorí rovno z postele, iní to brali vážne a pekne pripravení sedeli 

pred počítačom...  

 

Stále dúfame, že sa do školy vrátime 
 

Keď sa aj na Slovensku objavila prvá nákaza koronavírusom, určite mi 

nebolo všetko jedno. Ale na druhej strane tá vidina zatvorenia školy bola 

lákavá. V priebehu týždňa to prišlo... Školy sa postupne zatvárali. Keď 

zatvorili tú našu, všetky decká boli nadšené. Prvý týždeň bol pre mňa 

celkom fajn. Nemusela som ráno vstávať, učiť sa z hodiny na hodinu 

a veľa ďalších výhod. Lenže, keď začalo úloh pribúdať, už to až také 
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zábavné nebolo. A hlavne sme sa nemohli stretávať so spolužiakmi. 

Veľmi mi začali chýbať. No a takto je to doteraz.  

Učiva pribúda každý deň viac a viac. Na online hodinách ma baví len to, 

že sa počujem s kamarátkami a kamarátmi. Vôbec ma nebaví učivo, ale 

my to s učiteľmi vieme, takže je zábava.  Jediná výhoda v tejto 

koronakríze je, že sme my, deviataci, nerobili Testovanie 9 ani 

„prijímačky“ na stredné školy. Bodovať nás budú podľa vysvedčení na 

konci 8. ročníka a polroka 9. ročníka. 

Stále dúfame, že sa do školy vrátime ešte aspoň na chvíľku... 

Keď rodičia prídu z práce, ideme sa všetci spolu prejsť alebo sa 

bicyklovať. Otravné je, že musíme nosiť rúška a veľmi dôkladne si 

umývať ruky. V obchodoch je to náročné, nielen pre nás, ale hlavne pre 

zamestnancov. Tí musia dbať na počet ľudí v predajni..., preto sa tvoria 

veľké rady pred obchodmi. Táto situácia je pre všetkých veľmi náročná. 

Dúfam, že sa nám podarí vyhrať boj s koronou a čoskoro sa vrátime do 

normálneho života. Dávajte na seba pozor!  
Nikola Miháliková 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Vyzváryová 8. a 
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Verný priateľ je ako balzam 
 

Všetko sa začalo, keď k nám do triedy prišla naša p. učiteľka triedna. 

Mohla k nám prísť s hocijakou informáciou, že ideme do kina, že bude 

rodičovské atď. Ale ona nám prišla povedať, že od pondelka sa nejde do 

školy!!! Nevedeli sme, na koľko dní, nevedeli sme prečo...  

Najskôr sa všetci tešili, lebo si mysleli, že majú „prázdniny“, ale mýlili 

sa. Lebo s novou epidémiou neprišlo len to, že sa nejde do školy, ale aj 

pozatváranie všetkých kultúrnych a športových inštitúcií. Nebudú 

krúžky, nebudeme sa môcť stretávať, nastúpila prísna hygiena, povinné 

nosenie rúšok, čo už až tak super nebolo. Zrazu sme sa všetci ocitli 

v internetovom svete. Svete plnom počítačov, tabletov, telefónov,... 

a porúch. Moje najlepšie kamarátky som videla iba na obrazovke 

počítača a ostatných spolužiakov som počula iba na online hodinách. 

A učenia nám stále pribúdalo a pribúdalo.     

Ale všetko zlé je na niečo dobré a teraz to bola naozaj pravda, lebo by 

som mohla donekonečna všetko kritizovať, ale zrazu som si začala vážiť 

veci, ktoré sa mi zdali predtým ako samozrejmosť. Začala som sa tešiť 

z toho, keď som si mohla na chvíľu dať dole rúško a dýchať čerstvý 

vzduch, že sme začali oveľa viac chodiť na 

záhradu, ktorú sme z „džungle“ za dva mesiace 

premenili na niečo krásne. Čoraz viac som si 

uvedomovala, ako sú pre mňa dôležité 

kamarátky, ako mi veľmi chýbajú, ale i ako mi 

vedia pomôcť a potešiť ma v každom mojom 

trápení aj na diaľku. To si veľmi vážim. Ale 

najviac som sa tešila, keď som konečne mohla 

začať trénovať atletiku a stretnúť sa aspoň 

s niektorými známymi. Tak si myslím, že 

epidémia neprišla len preto, aby tu všetko 

zničila, ale aj na to, aby nás naučila vážiť si, čo 

máme. Ale ak sa naučíme rešpektovať pravidlá aj vtedy, keď nám 

nevyhovujú, tak čoskoro odíde.                     Veronika Vyzváryová  6. a 
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Hodnota priateľa sa nedá ničím vyvážiť 
 

Za posledné dva mesiace, čo sme doma, sa veľa zmenilo. Zmenila sa 

škola, niekomu práca. Keď ideme von, musíme nosiť rúška. Kvôli 

nebezpečnému vírusu už nechodíme do školy. Učíme sa doma cez 

internet. Učitelia nám zasielajú úlohy cez IZK a online výučby máme cez 

programy. Zadané úlohy učiteľom musíme vypracované poslať. Niekedy 

je toho tak veľa, že nestíham posielať. Veľmi rád spomínam, aké to bolo 

v škole, keď nás učitelia skúšali a dávali nám písomky. Chýba mi skoré 

vstávanie, kedy som sa musel poponáhľať, aby som to stihol. Teraz 

máme hodiny tak, ako sa s učiteľom dohodneme. Chýbajú mi spolužiaci, 

s ktorými sme po škole chodili von do parku a do mesta. Časy, kedy ma 

mama pustila na bicykel k jazeru s mojim najlepším kamarátom, sú preč. 

    

Ale aby som zas nehovoril iba negatívne správy, má táto karanténa aj 

výhody. Trávime viac času so svojou rodinou. Viac sa venujeme tým 

druhým. Tí, čo nemali čas na 

rodinu a priateľov, začínajú si to 

všímať a meniť. Na záver by som 

chcel povedať, že sa neviem 

dočkať, kedy táto situácia skončí 

a opäť uvidím svojich 

spolužiakov a učiteľov. To, čo 

sme predtým brali ako 

samozrejmosť, teraz je pre nás 

vzácne. Moje niekdajšie sny 

o tom, že škola nebude 

a prázdniny budú stále, sú teraz 

nepodstatné. Život sa zmenil a už 

to nikdy nebude tak ako predtým. 

  
Matúš Fedorko 7. a 
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Vernosť, múdrosť, odvaha 

 
V karanténe som si uvedomila viac vecí. Po prvé: človek je odkázaný na 

vzťahy, priateľov, spoločnosť. Je bez ľudí len akási troska. Po druhé: keď 

ste starší súrodenec, začnete si vážiť učiteľov, lebo naozaj je to ťažké. Po 

tretie: v samote a nude človek začne robiť veci, čo ho posúvajú v živote 

ďalej, čo nikdy predtým nerobil. Začne sa zaujímať o skutočný život. Po 

štvrté: človek sa zastaví, nadýchne, konečne poobzerá, čo v jeho živote 

bežalo okolo neho, čo mu pretekalo cez prsty. Začne hľadať krásu okolo 

seba.    

Tých vecí je viac, čo som pochopila. Napríklad ľudí, rodiny donútilo byť 

spolu, pomáhať starším ľuďom, všimnúť si suseda. Ak by sa len jedna 

rodina týmto spôsobom obnovila, tak pokojne budem doma ešte niekoľko 

mesiacov navyše. A čo celé dni robím? Väčšinu času sa učím. Máme toho 

ozaj až príliš veľa. Od rána do večera mám čo robiť. Niektorí učitelia 

nám len zadajú prácu. Rodičia sú celé dni preč, takže si všetko musím 

naštudovať sama. Naučila som sa toho viacej než v škole plus ešte to, čo 

som zabudla, si zopakujem pri mladších súrodencoch. No teším sa na 

prázdniny, oddych. Našla som po starých rodičoch knihy od 

Dostojevského, takže by som rada prijala nejaké to voľno. Aj keď mám 

toho na pláne veľa, rada by som sa 

vrátila do školy. Teším sa na 

spolužiakov, a dokonca aj na tie 
stoličky, ktoré mi vytrhali vlasy 

snáď z polovice hlavy. Ale dúfam, 

že si ľudia z tejto situácie zoberú 

ponaučenie, začnú si vážiť ľudí 

okolo a nezačnú trikrát viac 

produkovať odpad a znečisťovať 

našu Zem. 

    
  Terézia Kelemenová  8. a 
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Čo som pocítila na vlastnej koži... 
 

Každý má svoje dojmy. Ja vám tie svoje napíšem. Keď pandémia ešte len 

začala, veľmi som sa bála, že sa nakazím ja alebo moji blízki. Všetko 

postupne zatvárali a rušili. Bola som smutná z toho, že tento rok nebol 

karneval, na ktorý som sa tešila. No myslím, že to tak bolo správne. Pre 

tých, ktorí sa s tým ešte stále nemôžu zmieriť: Čo by ste chceli, aby sa 

niekto z vašich kamarátov, učiteliek, alebo dokonca aj vy a ja nakazili? 

Určite nie. Tak vidíte! Keď zatvorili aj školy, bola som šťastná. 

S úlohami som na začiatku nemala problémy, no teraz sa to na mňa hrnie 

z každej strany, aj keď úloh máme celkom málo. A čo rúška? No niečo 

hrozné! Dýchať sa v tom nedá, strašne sa v tom potíš, rosia sa v tom 

okuliare (tí, ktorí ich nosia to poznajú) a celé je to hrozné. Ale musíme 

ich nosiť kvôli bezpečnosti. Keď niekedy ideme s maminou do obchodu, 

(samozrejme, že iba ona, ja čakám vonku) tak si musí dať rukavice. 

Pocítila som to na vlastnej koži, keď nám otvorili kníhkupectvo a išla 

som si kúpiť knihu. Dala som si rukavice a do minútky som mala spotené 

ruky. Obdivujem predavačky, šoférov v autobuse, sestričky, lekárov, 

pretože to musia mať na sebe v práci. A keď už sme pri tých obchodoch, 

prekáža mi aj čas vymedzený pre dôchodcov. Ten najlepší čas na nákup 

dali práve im! No a aktivity doma... Všetci šijú rúška. A teraz príde ten 

problém. Šijeme, šijeme a zistíme, že už nemáme gumičky. Tak sa 

vyberieme do galantérie. No tam je dlhý rad. Čakáme pol hodinu, kým 

vstúpime do obchodu. Potom prídeme domov, spravíme nejaké rúška a 

spomenieme si, že nám známa volala, že aj oni potrebujú nejaké rúška. 

Ale bývajú ďaleko, až na Orave. Tak nám nezostáva nič iné, ako ísť na 

poštu. Zase dlhý rad až po park! Konečne posielame  balík, zaplatíme a 

kráčame domov.  

Každý deň sa učím, chodíme s rodinou do prírody. Mestu sa snažíme 

vyhýbať, doma cvičíme, varíme a čítame knihy. Tento koronavírus je 

hrozný. Dávajte si na seba pozor!    

Linda Šimková 4. b 
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Ako sa mi učí počas karantény 

 
Dostávame stále veľa úloh 

a niektoré si len tak-tak 

stihnem urobiť. Som rada, 

že sa vďaka internetu 

môžeme aspoň nejako 

učiť, (aby sme neboli 

hlúpi a neopakovali 

ročník). Ale radšej by som 

chodila do školy, lebo tam 

nedostávame toľko úloh, 

lebo látku nás naučí 

učiteľ. A až potom z nej 

robíme úlohy. V škole sa 

taktiež stretávam s kamarátkami a spolužiakmi, čo teraz nemôžem. Ale 

odhalila som aj pozitíva karantény, napr. nemáme toľko veľa písomiek, 

nezabúdame si učebné pomôcky a nemusíme tak skoro vstávať. 

Karanténa má vplyv aj na utuženie rodinných vzťahov. Ale aj tak by som 

sa najradšej vrátila do školy. 
Olívia Plačková 6. b  

 

Za deviatakov odpovedala na otázky Karin Hanzelová 
 

Ako vidíš toto a uplynulé obdobie - stop škola, stop všetko... ? 

Veru, všetko sa zastavilo, plány na exkurzie, výlety, dovolenky... Ľudia 

akoby sa báli jeden druhého, potichu a  vzdialene sa obchádzajú. 

 

Ako ťa zmenilo toto obdobie ticha, spomalenia, zastavenia? 

No, bolo a je to náročné hlavne na psychiku človeka, dokonca únavné, 

chýbajú najmä kontakty s kamarátmi, je to také "utiahnuté" obdobie pre 

mňa. Chcela by som, aby to už skončilo a mohla by som znovu vidieť tých 
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ľudí, s ktorými som  sa stretávala. Som z toho smutná, že tá doba 

je  v nedohľadne.  

 

A hlavne vy deviataci... 

Na nás deviatakov to vplýva, hlavne čo sa týka monitoru, prijímacích 

skúšok na stredné školy. Ale aj to učenie je iné, ako keď sme boli priamo 

v škole. Tradičná rozlúčka deviatakov s mladšími žiakmi a učiteľmi je tiež 

mimo nás, bohužiaľ. Bez rozlúčky sa rozpŕchneme po rôznych školách a 

budeme si musieť zvykať na nových spolužiakov, učiteľov, prostredie.  

 

A čo online vyučovanie? Stotožnila si sa s ním?  

Je to trochu ťažšie, ako som si 

myslela. Radšej by som sa 

učila v škole, ak mám byť 

úprimná. Kedysi som chcela, 

aby sme sa mohli učiť doma, 

skrátka nechodiť do školy. Ale 

po tomto všetkom už NIE. 

 

Čím si nahrádzala pobyt 

vonku? 

Máme prispôsobený balkón, 

takže tam som mala aspoň 

trocha pocit, že som vonku. 

Keď som sa už nudila, tak 

mobil, televízia, hry atď...  Tak 

to bolo počas celej karantény.  
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Osemsmerovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEĽ, DAR, DOM, LIEK, MESTO, 

MOSTY, PÍSAL, POMOC, PRÍRODA, 

RODINA, ROZUM, SAMOTA, SPÍM, 

SPEV, SUSED, SÚCIT, ŠPORT, 

VARÍM, VIDEO, ZDRAVIE 

 

Zostane ti 13 nezaradených písmen, ktoré 

tvoria vetu. Čítaj ich postupne po celých 

riadkoch. 
Osemsmerovku a otázky pre učiteľov pripravila sr. Bohdana. 

   C   E   S      M   O   D  

  K    E    I    L      M   T   M   E 

  S   Š   V   E   T    D   E   S   U   S 

  R   P   A   Á   Ľ   L   O   Ú   E   Z   E 

  S   O   R   A   D   E   C   O   M   O   P 

   R   D   Y   D    I   S   L   M   R  

   T   Z    I   T   V   A   R    Í   M  

    V   P   N   S   M   R   P   

    O   E    Í   A   O   L   S   

     P   P   D   T   M    

      A   S   A     

       U      
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Ako sme prežívali začiatok niečoho nového.... 
 

12. marca som v médiách počula, že od piatku 13. marca 

deti nepôjdu z dôvodu šírenia koronavírusu do školy. 

Začala som premýšľať nad tým, ako to budeme doma 

riešiť. Rozprávalo sa o vyučovaní online, ale doma 

máme len jeden počítač, a deti sú štyri. Vedeli sme, že 

počítač sa bude využívať na tlačenie pracovných listov a 

projektov. Hlavou mi preletelo, že budem musieť viac variť, nebudeme 

chodiť von. Čo budeme doma robiť?! Predstavovala som si, čo ak zavrú 

obchody a...        

Na ten piatok asi nikdy nezabudnem. V práci sme riešili veľmi urgentne 

rúška, dezinfekciu, tak trošku som aj zabudla, čo sa asi doma deje. Sú 

prázdniny, alebo sa predsa niečo vymyslí a nakoniec aj škola príde k nám 

domov? A prišla. Začali sme sťahovať do telefónov aplikácie, aby sa 

každý vedel spojiť so svojím učiteľom, a tak bol prítomný na online 

hodine. Nebolo to ľahké a mobily dostali riadne zabrať. S deťmi sme si 

určili pravidlá, aby sa nevyrušovali pri hodinách.   

Keď sa mi skončili moje povinnosti okolo rodiny, šila som rúška 

a rozdávali sme látky ochotným ľuďom, ktorí sa naučili šiť, aby pomohli. 

Tí, ktorí nevedeli šiť, alebo nemali šijací stroj, si chodili k nám po rúška, 

alebo sme ich rozvážali tam, kde chýbali. Deň nám končil 

niekedy neskoro v noci, ale napĺňalo nás to radosťou 

z dobre vykonanej práce a pomoci 

pre druhých. Mojou úlohou bolo 

zabezpečiť, aby bolo navarené, 

oprané a doma vládla pohoda, aj 

keď predsa niečo nás trápilo. Náš 

ocino je záchranár. Prežili sme 

niekoľko bezpečnostných inštrukcií cez telefón. 

Na začiatku sme vedeli o každom výjazde. Ráno 

sme čakali, či sa vráti domov, alebo skončí 

v karanténe. Preto sme sa vždy lúčili, ako by sme 
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sa videli až po dvoch týždňoch. Je to ale iný príbeh. Teraz viem, že Pán 

bol s ním na každom kroku a vždy sa vrátil vďaka Jeho ochrane domov.  

Ja som chodila do práce a deti mali za úlohu ráno včas vstať, nachystať 

sa na vyučovanie, urobiť si domáce úlohy a počúvať, čo pani učiteľka 

alebo učiteľ rozpráva. Keď som prišla domov, stalo sa, že každý sedel pri 

svojom písacom stole so slúchadlami na ušiach a učil sa. Všade muselo 

byť ticho. Snažila som sa, aby sme doma mali aj spoločný čas a začali 

sme vyšívať, hrať spoločenské hry, spoločne sme varili, pozerali sväté 

omše. Keď sa dalo, išli sme von a urobili sme si nedeľný obed v prírode. 

Bolo nám spolu veľmi dobre.  
Marcela Kudlíková   (mama) 

Lucka Kudlíková  5. b  

Prvé dni sme si zvykali, že sme len doma 

a nechodíme nikam. Začalo sa mi to páčiť, ale 

postupne som mala pocit, že to trvá veľmi dlho. 

Nevidela som spolužiakov, učiteľov a veľmi 

som sa chcela vrátiť do školy. Každý deň som 

sa tešila na online hodinu, že sa všetci 

„stretneme“. Učenia bolo niekedy veľa, ale 

našla som si režim, ako to stihnúť.  

 

 

 

Natálka Kudlíková  

5. b  

Čas sme využili aj na upratanie v izbe. Keď sa 

dalo ísť von, nevedela som si zvyknúť na nosenie 

rúška. Učenie sa mi doma páči, ale teším sa, keď 

pôjdeme do školy. Rodičia nám robili 

prekvapenia, výlety  po okolí, na aute, bicykloch. 

Veľa sa doma rozprávame a máme na seba viac 

času. 
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Karanténa v rodine Parošovcov 

Mama: 

 

Slovo karanténa prešlo za posledné obdobie v živote 

mnohých z nás istou zmenou v myslení. Kým v časoch 

minulých sme karanténu prirodzene chápali ako niečo 

negatívne, niečo, čo nepríjemne, zvonku obmedzuje 

naše právo na slobodu tak, že ho výrazne okliešťuje. 

Teraz sa nám však zdá význam tohto slova viac ako 

pozitívny. Dostali sme – mnohí z nás – príkazom zostať 

doma, v izolácii. V izolácii od svojich priateľov, od 

školy, krúžkov, zamestnania, dokonca od svojich 

starých rodičov. A ako sme to zvládli? No, každý po 

svojom. 

U nás doma si už druhý mesiac toto „zneslobodnenie“ užívame. Užívame 

si čas, ktorý akoby sme zrazu dostali naviac. Čas na spoločné chvíle, 

ktoré prichádzajú prirodzene. Čas, kedy môžem byť ako mama 

intenzívnejšie súčasťou života našich detí. Čas, ktorý umožňuje našim 

deťom navzájom rozvíjať ich súrodenecký vzťah. Alebo čas, ktorý si – 

keďže máme viac času – môžeme s väčšou chuťou plánovať. Čas 

venovať sa záľube. Čas rozmýšľať. Dostali sme čas a to nie je málo. 

 

Ela: 

 

Karanténa je zmena. Ale pre väčšinu žiakov 

príjemná. Nemusia sa učiť v škole, môžu využívať 

čas na rôzne zmysluplné veci, ako napríklad 

bicyklovanie, kolobežkovanie, korčuľovanie, 

hranie sa vonku... Ja mám síce úloh málo, takže si 

ich urobím doobeda, ale niektorí moji starší 

kamaráti majú úloh veľa. Podľa mňa by mali mať 
všetci rovnako úloh, a to málo 
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Naši najmenší škôlkari sa tiež snažili prostredníctvom výziev 

sr. Kristíny a ostatných učiteliek, aby boli aktívni ako veľkí 

žiaci. Pomocou rodičov zvládli rôzne aktivity. Vyučujúce MŠ 

sa s nami podelili o svoje dojmy. 
 
1. Ako pracujete s deťmi v týchto dňoch; ako im zadávate úlohy? 

2. Dostávate spätnú väzbu; deti sa zapájajú a pracujú? 

3. Ako sa Vám teraz pracuje; aký máte z toho pocit? 

4. Máte nejaký pekný alebo humorný zážitok z práce - kontaktu 

s deťmi v týchto dňoch? 

5. Čo ste si uvedomili - lepšie spoznali v tejto situácii (oproti tomu, 

ako ste to poznali v minulosti)? 

 

sr. Kristína Chytrová - zástupkyňa pre MŠ 
1. Počas prerušenia prevádzky MŠ sme deťom 

zadávali úlohy raz do týždňa emailom cez ich 

rodičov. Pridŕžali sme sa témy, ktorej by sme sa 

venovali za obvyklých okolností. Úlohy boli 

dobrovoľné a skôr námetom na vyplnenie času a 

spestrenie činnosti. Predškoláci dostávali pracovné 

listy, pri ktorých si mohli precvičiť grafomotoriku, 

matematiku, lepenie, strihanie. Každý týždeň sme dali deťom aj spoločnú 

úlohu na danú tému. 

 

2. Spätnú väzbu nám zasielali rodičia 

prostredníctvom fotografií na email. Boli 

sme milo prekvapené z krásnych a 

nápaditých výtvorov, ktoré so svojimi 

deťmi spravili. Ich práce sme následne 

dali na náš škôlkarsky web, aby si ich 
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mohli pozrieť aj ostatní kamaráti. Potešilo nás, keď sa následne zdieľali, 

koho práca sa im najviac páčila, a koho máme pozdraviť. Odporúčam 

pozrieť si tie práce. :-) Špecifickým bol týždeň s témou Pomáhať a 

chrániť. V ten týždeň prišli rodičia do MŠ, aby si prevzali osobné veci 

detí, a tak nám mohli priniesť aj reálne výtvory detí. Tie sme odovzdali 

záchranným zložkám - policajtom, hasičom a záchranárom. Boli 

prekvapení a zároveň potešení, že sa im deti takto poďakovali za ich 

prácu. Okrem iného, čo bolo pozitívne, je aj to, že sa do aktivít zapojili 

aj naši bývalí škôlkari - starší súrodenci terajších škôlkarov.  

 

3. Práca online je s deťmi navštevujúce MŠ náročná, keďže je úplne 

závislá na rodičoch. Nechceli sme rodičov zbytočne zaťažovať popri ich 

povinnostiach. Vieme, že ak by boli deti v MŠ, boli by námety pre prácu 

s nimi oveľa rôznorodejšie. Ale aj tak sme vďačné za to, že sme mali 

spätnú väzbu od niektorých rodičov, že im zadávanie úloh pomohlo a že 

sa deti na ne tešili a zodpovedne ich plnili. Cítili sa ako ich starší 

súrodenci, ktorí tiež riešili úlohy online.  

 

Kvetka Hevierová - p. učiteľka 2. triedy MŠ  
 

3. Pracuje sa mi horšie ako keď som v 

škôlke. Nakoľko som mama a musím 

sa venovať aj deťom, aj domácnosti, je 

to veľmi náročné, ale zároveň ma to 

svojím spôsobom napĺňa a mám 

vlastne povinný čas pre seba, svoju 

prácu, ktorý musia ostatní rešpektovať. 

Práca na pracovisku je pre mňa 

jednoduchšia. Chýba mi kontakt s 

deťmi, kolegyňami z práce. 
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5. Uvedomila som si, že si potrebujem nájsť čas aj na ďalšie štúdium 

metodík, že mi to môže veľmi uľahčiť prácu.  Že nie je dôležité, koľko 

času trávime s ľuďmi, ktorých máme radi, ale ako kvalitne ho s nimi 

prežijeme. Že sa dokážem prispôsobiť každej situácii. Že 

si  uvedomujem, čo je skutočne dôležité a potrebné, a čo ma v skutočnosti 

baví a napĺňa. 

 

Miška Tomišová – p. učiteľka triedy predškolákov v MŠ 

 
1. Počas týchto dní pracujem z domu, keďže 

práca na pracovisku nie je možná.  Zaoberala som 

sa písaním príprav,  ukončením adaptačného 

vzdelávania, výrobou didaktických pomôcok do 

MŠ, samoštúdiom metodík a zberaním rôznych 

pracovných listov a iných PDF súborov, 

prezentácií a podobne. 

3. Práca počas tohto obdobia je veľmi zvláštna. 

Všetko je také nezvyčajné. Človeku veľmi chýba 

plná trieda detí, bežný ruch, detský plač 

a zadávanie úloh, ktoré spoločne  s deťmi 

plnievame a realizujeme. Môj pocit je veľmi 

zvláštny. Teším sa, keď sa opäť budeme môcť 

zaradiť do bežného pracovného života. 

5. Tieto dni, ktoré trávim doma s rodinou, som si uvedomila, ako sa 

z jedného dňa na druhý môže zmeniť všetko okolo nás.  Jedno veľké 

pozitívum, ktoré mi tieto dni dali bolo to, že môžem byť celé dni 

s rodinou, naplno sa im venovať, pretože počas bežného, rušného, 

pracovného dňa sa to úplne nedá. Teraz si človek uvedomil, že 

nepotrebuje k životu otvorené nákupne centrá, rôzne obchodné 

prevádzky, ale, že sa ten čas dá úplne inak využiť. Príroda je v týchto 

dňoch veľká liečiteľka problémov, obrovský relax a uvoľnenie.  
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Aktivita:  

Od semienka 

k rastlinke... 

 

 

 

 

 

 

Kresby detí MŠ 

odovzdané 

požiarnikom 

a policajtom mesta. 

Výsledok ďalšej 

aktivity škôlkarov: 

Pomáhať a chrániť. 
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A tak sme doma zostali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A tak sme, ľudia, 

doma zostali. 

Niektorí sa nudia, 

či smútia (tí pozostalí). 

 

Deti, mne rovesníci, 

učiteľom otrava, 

dospelým trpaslíci 

sú teraz (to sa povráva) 

miesto zhrbených  

poznámkopiscov, 

znudených a učených, 

živených istou 

pravdou: „Zvoní!“ 

alebo: „Prázdniny!“ 

sú tu zmenení 

ľudia plniaci si sny. 

 

U detí nevidieť 

tváre plné vážnosti. 

Dnes sa smie rozhorieť 

iskrička hravosti. 

 

Žije každé dieťa 

nejako bez sedenia 

a miznú zo sveta  

hodiny sústredenia. 

 

Tiež trávia čas s rodinou, 

s myšlienkou na starkých, 

pritom každou hodinou 

rastú vzťahy v nich. 

 

Tak stále majú telocvik, 

keď príroda je im družkou 

a smeje sa každé z nich 

očami, veď tvár halí rúško. 

 

Ja nesmútim, nie, 

že do lavíc vrátim sa zas, 

veď som využila, čo dané je 

- karanténny čas.  
 

Andrejka Parošová 7. b 
 



 

39 
 

A takto vznikalo toto číslo časopisu Škovránok...  
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