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ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
ČO SME ZISTILI O ...

Ako žiaci sa denne stretávame s množstvom informácií,
ktoré si osvojujeme nielen počúvaním, ale predovšetkým
čítaním. Hovoria nám, že musíme byť preto dostatočne
čitateľsky gramotní. Rozhodli sme sa teda vypátrať, čo
to je vlastne čitateľská gramotnosť. Zistili sme toho
neúrekom. Je to súčasť všestrannej gramotnosti
každého človeka a dnes je často diskutovanou témou.
Má výrazný vplyv na našu schopnosť porozumieť
bežným informáciám v každodennom živote a je
zásadnou v otázke nášho celoživotného vzdelávania.
Najpodstatnejšími vplyvmi na rozvoj čitateľskej
gramotnosti nás  detí sa ukázali: škola, rodinné
prostredie a rovesníci. Čitateľská gramotnosť zahŕňa
porozumenie, používanie a premýšľanie o písaných
textoch, prispieva k rozvoju vlastných vedomostí, k
dosiahnutiu našich cieľov a k zapojeniu sa do
spoločnosti.
Už nie je považovaná za schopnosť nadobudnutú len v
detstve, ale je ako rozširujúci súbor znalostí, zručností a
postupov, ktoré si budujeme počas nášho života.
Čitateľská gramotnosť kladie dôraz nielen na schopnosť
prečítať text, ale aj ho pochopiť a pracovať s ním, pričom
rovnako dôležitým je aj sociálny faktor, ktorý poukazuje
na našu schopnosť preniesť spracované informácie do
praktického života. Vývoj čitateľských zručností je
najrýchlejší od prvej po približne tretiu triedu základnej
školy, pričom podľa zistení učiteľov, naň majú výrazný
vplyv genetické predpoklady a okolie, a to prvotne
rodinné prostredie a spôsob školského vyučovania. V
školskej praxi sa preukázalo, že deti, ktoré v čitateľských
zručnostiach zaostávajú, prípadne ich nerozvíjajú, majú
v škole horšie výsledky. Skupina detí mladšieho
školského veku je z tohto pohľadu najformovateľnejšia, a
preto jej treba venovať aj značnú pozornosť. Čitateľské
zručnosti sú súčasťou čitateľskej gramotnosti a výrazne
ju ovplyvňujú. Dôležitým faktorom je tiež čitateľstvo
rodičov. Vyjadrenia spolužiakov potvrdili fakt, že matky
sú aktívnejšie čitateľky než otcovia. Potvrdená bola tiež
obľuba čitateľstva u detí, v závislosti na tom, ako
intenzívne čítajú ich rodičia. V rodinách, v ktorých deti
vnímajú svojich rodičov ako častých čitateľov, majú
čítanie tiež rady, a naopak u rodičov  nečitateľov, ani
deti čítanie nebaví.
Ďalším dôležitým faktorom je predčítanie rodičov deťom.
Jeho zásadný vplyv sa potvrdil tým, že silnejším
detským čitateľom je predčítavané častejšie, než
slabším čitateľom. Ako rizikový pre predčítanie, sa

preukázal vek 6 až 8 rokov, teda doba, kedy sa učíme
čítať. Rodičia to však často podcenia a prestanú nám
predčítať príliš skoro. Učitelia zdôrazňujú, že čitateľskú
gramotnosť možno na základe vonkajšieho pôsobenia,
prostredníctvom správnej metódy a v správnom čase,
zásadne formovať. Poznávací proces nás – žiakov, je
zásadný, pretože pomáha pochopiť úroveň spracovania
informácií, a tak rozvíja úroveň nášho myslenia.
Poznávacia zložka je rozhodujúcou pri tvorbe učiteľovej
metodiky práce so žiakom  čitateľom, kde sa musí brať
do úvahy, v akej miere je čitateľ schopný pochopiť text,
a do akej miery s ním bude vedieť pracovať. v určitých
vekových obdobiach. Aj naša citová zložka, fyzický stav,
sociálne prostredie a medziľudské vzťahy do istej miery
ovplyvňujú vzťah k čítaniu.
Náš nástup do školy podmieňuje určitá úroveň kvality
poznávania a je súčasťou školskej zrelosti. V prvej
triede sa začíname učiť čítať a písať, pričom dôležitú
úlohu hrá zrakové a sluchové vnímanie, ktoré je
nevyhnutné pre správnu komunikáciu a prenos
informácií medzi žiakom a učiteľom. Mnoho vývojových
faktorov žiakov mladšieho školského veku priamo
ovplyvňuje schopnosť naučiť sa čítať, písať a chápať
zmysel napísaného.
Čítanie sa chápe ako pochopenie a reprodukcia daného
textu a proces učenia sa je založený na postupnom
osvojovaní si základných prvkov až k tým zložitejším,
teda od písmen až k slovám a vetám. Čitateľské
schopnosti rozdeľujeme na čítanie bez porozumenia a
čítanie s porozumením. Keď sa sústreďujeme na
formálnu stránku čítania a nie na zmysel prečítaného –
čítame text bez porozumenia. Na konci 2. až v 3.
ročníku dochádza k lepšiemu porozumeniu čítanému.
Vďaka rýchlemu rozoznaniu slov, postupne už
dokážeme čítať aj sami s porozumením. So vstupom do
školy sa dostávame do nového sociálneho prostredia,
kde okrem učiteľov spoznávame a rozširujeme si aj
okruh svojich priateľov  spolužiakov. Všetci tí sa stávajú
pre nás dôležitými ľuďmi a majú vplyv pri rozvoji nášho
poznania, budovaní vzťahov a osvojovaní si našich
nových sociálnych zručností.

Alexandra Salayová, Matej Repka 9.A
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ČO SME STIHLI PRED KARANTÉNOU...

„S úsmevom a tancom" – polročná veselica
30. januára 2020 sa v školskej jedálni našej školy zišli
žiaci 3. – 9. ročníka, aby s úsmevom a tancom oslávili
koniec I. polroka. Účasť bola hojná. Akcie sa zúčastnilo
73 žiakov. O dobrú zábavu sa postarali Mgr. Ing. Anton
Kocela a chlapci 7. a 9. ročníka (Juraj Adam, Martin
Gaži, Marek Gombár, Milan Popik, Jozef Lacko), ktorí
pre svojich spolužiakov zahrali niekoľko piesní. Medzi
jednotlivými kolami žiaci plnili zábavné úlohy, za splnenie
ktorých boli odmenení sladkou odmenou a posilnili sa
občerstvením, ktoré bolo pre nich pripravené.

Dobré ráno, dobrý deň
V dňoch od 10. do 14. februára 2020 sa vzdelávacie
aktivity niesli v téme „Deň a noc“. Rozprávali sme si o
tom, že deň sa začína ráno, ľudia pracujú, deti sa hrajú a
končí sa, keď slniečko zapadá. Keď prejde deň, ľudia si
oddýchnu, aby mali kopu síl do ďalšieho dňa. V tom nám
pomáha kamarát Budíček, ktorý si deti vyrobili z papiera,
pracovali s pracovnými zošitmi, zaspievali si pesničky a
zacvičili si s loptičkou Hopsajkou. V piatok bol svätý
Valentín a preto sme sa rozhodli urobiť radosť niekomu
koho máme radi krásnym srdiečkom.

Beseda Kriminalita mládeže
10. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 3. a
8. ročníka. Besedy boli zamerané na kriminalitu, ktorú
pácha mládež. Príslušník PZ poručík Majoroš z OO PZ v
Pavlovciach nad Uhom vysvetlil prítomným žiakom
pojmy ako sú trestnoprávna zodpovednosť, škoda na
majetku, na zdraví, záškoláctvo. Zdôraznil, že v 14
rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy
musia niesť následky a podľa zákona sa následne
zodpovedať. Pozornosť venoval aj priestupkom proti
verejnému poriadku – rušenie nočného pokoja,

výtržníctvo. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku
alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania
osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti. O
tom, že beseda o kriminalite žiakov zaujala, svedčili aj
otázky zo strany prítomných žiakov.

Generálna skúška E-TESTOVANIA 9
12. februára 2020 si 17 žiaci deviateho ročníka preverili
a otestovali svoje vedomosti pred blížiacim sa
Testovaním 92020. Cieľom generálnej skúšky ET9 bolo
absolvovať všetky procesy spojené s oficiálnym E
Testovaním 9 a otestovaním systému pri plnej záťaži
využívania sieťových prostriedkov. Úlohy vypracovali v
stanovenom časovom limite.

Chystáme sa na karneval
V týždni od 17. do 21. februára 2020 si deti vystrihovali,
lepili z rôznorodého materiálu, karnevalové škrabošky,
šašov z plastových pohárov a balónov. Hrali sa rôzne hry
s farebnými loptičkami a pracovali s pracovnými zošitmi
Matematika, kde si upevnili svoje matematické
schopnosti a vyfarbovali šašove nohavice. V závere
celého týždňa si podľa hudby zacvičili a zaspievali „Šašo
veľký maličký, rád si s nami zacvičí“.

Fašiangy, čas karnevalov
Keďže je fašiangové obdobie, tak sme sa rozhodli, že
deťom pripravíme karnevalovú slávnosť, ktorá sa
uskutočnila v piatok 21.2.2020. Celá trieda sa niesla v
duchu rozprávok, kde sa dievčatá premenili na princeznú
Elzu a Annu so snehuliakom Olafom, červenú čiapočku,
lienku Berušku, včielku Máju, chlapci sa stali policajtom,
kovbojom, hasičom, psíkom Riderom. Zábava bola v
plnom prúde, mali pripravené aj súťaže, pri ktorých si
zašportovali. Každý získal za svoju peknú masku diplom
a sladkú odmenu. Ďakujeme rodičom, ktorí prispeli ku
karnevalovej oslave výbornými muffinkami, sladkým a
slaným pečivom, na ktorých si deti pochutili.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Русское слово – Ruské slovo
19. februára 2020 sa na ZŠ T. J. Moussona v
Michalovciach uskutočnil 14. ročník súťaže v prednese
ruskej poézie a prózy – Ruské slovo. Zúčastnilo sa ho
120 súťažiacich z 23 základných a stredných škôl. Našu
školu reprezentovali v kategórii Próza – Antónia Lacková
(9.A) a v kategórii Spev – Antónia Lacková (9.A) a
Katarína Hrešová (8.B). Darilo sa nám v kategórii Spev,
v ktorej sa naše žiačky umiestnili na peknom 2. mieste.

Fašiangový karneval
21.februára sa uskutočnil školský fašiangový karneval.
Deti mali možnosť zatancovať si, súťažiť a vyhrať rôzne
zaujímavé ceny. Všetky masky boli zaujímavé a pestré.
Už teraz sa na všetkých tešíme aj na budúci rok!

Poznaj a chráň
27. februára 2020 sa pre žiakov II. stupňa uskutočnila
akcia s názvom Poznaj a chráň. So žiakmi sme
diskutovali o tom čo skúma environmentálna výchova,
charakterizovali sme si pojmy chránený a invázny druh a
uviedli sme si najznámejšie chránené rastliny a živočíchy
nielen v našom okolí. Žiaci si následne overili svoje
vedomosti pomocou tajničky a nakoniec si vyrobili z
plastovej fľaše kŕmitka pre vtáky.

Vesmír očami detí
Dňa 25. februára 2020 sme v našej materskej škole
privítali pracovníkov Hvezdárne, ktorí nám porozprávali
ako vesmír vznikol, koľko planét je v našej slnečnej
sústave, formou rozprávky o hviezdach a planétach.
Potom prebiehal rozhovor o tom, aký tvar, farby a koľko
planét obieha okolo Slnka. Dozvedeli sme sa, že Jupiter
je najväčšia a najsilnejšia planéta a má najviac
kamarátov – mesiacov. Najmenšou planétou je zase
Merkúr, ktorý je pri Slnku najbližšie a je najteplejší zo
všetkých. Najďalej je Neptún a je najchladnejší. Videli
sme aj neposlušnú planétu Urán, ktorá je lenivá a okolo

Slnka sa otáča poležiačky. Jedinou planétou, kde je
možný život je naša Zem. Deťom sa táto prezentácia
veľmi páčila, odniesli si z nej kopu nových vedomostí a
zážitkov.

Žiaci pre žiakov
27. február 2020 sa na chodbe B 2 uskutočnilo zábavné
odpoludnie pre žiakov 3. a 4.ročníka pod názvom „Žiaci
pre žiakov“. Žiačky 8.ročníka si pod vedením svojich
vyučujúcich ANJ pripravili pre nich zábavné úlohy v
anglickom jazyku, ktoré „prvostupniari“ výborne zvládli.
Prekladali jednoduché vety z angličtiny do slovenčiny len
na základe počutia, v časovom limite hľadali farby,
precvičili si číslovky a pomenovanie základných druhov
oblečenia. Za svoju statočnosť a súťaživosť boli všetci
odmenení sladkou odmenou.

Zimné radovánky
V tomto školskom roku žiakom počasie nedoprialo
vyšantiť sa vonku na snehu. Ako alternatívu sme zvolili
„Radovánky v telocvični“. Dňa 28. februára sa žiaci 1. a
2. ročníka zahrali rôzne hry v telocvični školy. V závere
samozrejme nesmela chýbať sladká odmena.



Pavlovský školák 2019/20202

časopis pre žiakov i rodičov

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
A potom to prišlo... .
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č.
231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o
podrobnostiach o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na
základných umeleckých školách, na praktických školách,
na odborných učilištiach a na jazykových školách v
dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo
zamestnancov škôl a školských zariadení na základe
rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného
krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením
respiračného ochorenia vyvolaného novým
koronavírusom COVID19 prerušuje vyučovanie na
školách a školských zariadeniach v období od 16. marca
2020 do odvolania.

Čo je COVID-1 9?
COVID19 je infekčné ochorenie, vyvolané
koronavírusom SARSCoV2. Prvýkrát bol identifikovaný
u pacientov so závažným respiračným ochorením v
decembri roku 2019 v čínskom meste Wuchan. COVID
19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch
vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu
pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli,
kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v
blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným.
Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Aké sú príznaky ochorenia?
horúčka nad 38°C

kašeľ
sťažené dýchanie

bolesť svalov
bolesť hlavy

únava, malátnosť
strata čuchu a chuti

Nečakané voľno
Deň po jarných prázdninách som ako každý iný deň vstal
a išiel do školy. Netušil som, čo sa toho dňa stane.
Oznámili nám, že kvôli koronavírusu ostaneme doma, až
do odvolania. Určite sa aspoň polovica školy tešila, že
budeme mať prázdniny. Netrvalo dlho a rozhodlo sa, že
sa budeme učiť doma cez počítač. Takže ráno po
raňajkách sadám do kresla za počítač. Sedím v
teplákoch a nerozpisujem učivo do riadkov. Má to svoje
výhody  nemusím sa učiť do nemoty, ráno vstávam,
kedy chcem. Za každého počasia sa neženiem do školy.
Ale ako každá vec, aj táto má svoje nevýhody. Chýba mi
vysvetľovanie učiva priamo v triede a nehovorím o tom,
že sa nevidím s kamarátmi. Doma sme už tri mesiace,
no nenudím sa, namiesto toho sa učím. Takú situáciu asi
nikto zo žiakov ešte nezažil a asi ani učitelia. Je to aj
zároveň nová skúsenosť pre každého z nás. I ja dúfam,
že za chvíľku pôjdeme opäť do školy. Ale už iba jeden
mesiac a máme letné prázdniny. Keď niekto povie, že
sme mali prázdniny teraz tie tri mesiace, čo sme doma,
tak sa veľmi mýli. Pre mňa to bola normálna školská
práca, iná iba v tom, doma za počítačom. Každý deň
nám dávajú učitelia úlohy, až niekedy neviem, kde mi
hlava stojí. Občas to nezvládam, prevláda lenivosť,
zapínam hru, rodičia potom na mňa kričia, prečo sa
neučím, ale sa hrám. Po prebudení sa z „lenivej kómy,″
vyťahujem zošity a píšem si poznámky. Keď ich
dopíšem, tak sa snažím učivo sa aj naučiť. Po tejto fáze
opäť zapínam hry. Síce nie vždy sa mi chce učiť, ale to
isté bolo, keď som do školy chodil. Tiež sa mi nikdy
nechcelo ráno vstávať a utekať do školy. Ale stále to bolo
lepšie ako doma. Z toho vyplýva, že je lepšie učiť sa v
škole ako doma za počítačom. Síce musíme ísť do školy
za každého počasia, ale pobyt v škole je iný ako doma.
Pevne verím, že koronavírus nás už nezastaví v
príchode do nového ročníka.

Michal Bálint, 8.B
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Nová situácia
Vo svete sa objavil nový typ ochorenia s názvom Covid
19, ktorý teraz výrazne ovplyvňuje naše životy a
vzdelávanie. A to nehovorím o tom, že sa zastavila aj
ekonomika a mnoho ľudí zostalo nielen načas doma, ale
aj bez práce. Poniektorí, ak im to ich profesia dovolila,
tak pracovali z domu. My žiaci sa tiež učíme z domu.
Pomocou počítača dostávame poznámky a úlohy , ktoré
máme splniť a odoslať internou poštou učiteľom. To, že
sme doma, neznamená, že máme voľno od školy a
učenia. A tak sedíme doma s počítačom. Komunikujeme
cez internet, učíme sa cez internet a vidíme sa cez
internet. Život akoby sa zastavil. Takéto vyučovanie mi
na začiatku situácie celkom vyhovovalo, keďže ráno som
nemusela skoro vstávať a ísť do školy. Ale teraz, po
dlhšom čase, chýba mi živý kontakt so školou.
Nevýhodou je aj to, že sa nevidím so svojimi spolužiakmi
a učiteľmi. Učivo si musím naštudovať sama. Rozvíjam
si síce myslenie, ale či správnym smerom, neviem.
Učivo, ktoré nepochopím konzultujem s učiteľom, ktorý
daný predmet vyučuje. Vyučovanie cez internet, myslím
si, nie je na škodu, ale už mi je doma dlho. Rada by som
sa do školy vrátila kvôli mnohým veciam  kolektívu
spolužiakov, priamemu kontaktu s učiteľmi a
vysvetľovaniu učiva naživo. Ale v živote to tak chodí 
všetko má svoje klady, ale aj nedostatky. Súčasná
situácia, v ktorej sme sa aj my  žiaci ocitli, to len
potvrdzuje.

Jana Bérešová, 8.B
Ja v karanténe
Mám pocit, že je dôležité nezvykať si na pohodlie
domova. Ráno vstať, vyliezť z postele, sadnúť za počítač
a robiť úlohy. Dni plynú skôr na internete ako vonku.
Vonku je to ako na hojdačke. Krásne teplé počasie sa
strieda s chladnými dňami, tak je jednoduchšie byť
vnútri teplej izby. Niekedy ma k robeniu úloh musí
donútiť mama, inokedy to robím sám a dokonca ma to
baví. Už, keď mám počítača plné zuby, tak sa
rozprávame o všeličom, no stále sa vraciame k tomu, čo
bude po karanténe. Z médií cítiť určitú neistotu a
povinnosť byť doma, už začína byť pre mňa ubíjajúca.
Viem, že kvôli COVIDu umierajú ľudia, preto sa radšej
nesťažujem. Uvedomil som si, že tieto dni sa na seba
podobajú ako nikdy predtým. Tým, že som zvyknutý na
zmeny, na pohyb okolo seba, mal som zo začiatku s
neustálym sedením problém.
Chýbali mi spolužiaci, rozhovory s nimi a ich nekonečný

zmysel pre humor. Nechcem vidieť len ich správy alebo
videá v mobile. Dokonca mi chýbajú už aj niektorí
učitelia. Niežeby som nebol vďačný za internet, ale chcel
by som ich vidieť už aj naživo.

Vladimír Čisár, 8.B

O nič menej práce
Keby mi niekto na začiatku tohto školského roka
povedal, že sa letné prázdniny nezačnú 1. júla, ale 11.
marca, asi by som sa poriadne zasmiala. Avšak to tak
naozaj je. Kvôli koronavírusu musíme byť všetci doma.
Najprv som si pomyslela: „Jééj, žiadna škola, až také
pekné to byť nemôže!“ Potom ma tresla realita po čele 
máme predsa EduPage! Hneď som v duchu zbadala,
ako sa učitelia škodoradostne tešia: „Vďaka za
EduPage, nech si tí malí užívači voľna nemyslia , že
budú mať od nás cez karanténu pokoj.“ A tak to od
marca vyzerá s nami všelijako, len nie prázdninovo.
Denne musíme na počítačoch alebo mobilných
telefónoch miesto hrania hier alebo pozerania videí či
filmov, otvárať našu študijnú pomocníčku  EduPage.
Robíme si úlohy z predmetov podľa upraveného rozvrhu.
Samozrejme mohlo by to byť aj horšie, napríklad by sme
mohli mať online hodiny a naozaj si neviem predstaviť,
ako by to s našou triedou fungovalo. Ako prvé, dostali by
sme krik za neplnenie úloh. Aj teraz ho dostávame, ale v
písomnej forme. Nemám sa však na čo sťažovať. Každý
deň môžem vstať hoci aj na obed a čas na učenie si tiež
sama vyberám. A ešte som zabudla spomenúť, že keď
píšem doma test, môžem si kľudne všetky odpovede
nájsť v zošite alebo na internete. Je zbytočné hovoriť, že
je to nesprávne, lebo teraz to tak robí každý. No,
samozrejme, okrem tých, ktorí úlohy nerobia vôbec.
Som presvedčená, že je to len výnimočná a dočasná
situácia.Keď sa skončí, tak sa opäť stretneme za
školskými lavicami v našich triedach a budeme na toto
obdobie len spomínať.

Kristína Michalcová, 8.A
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Som doma
Pamätáte sa ako sme 31. decembra 2019 oslavovali
príchod roka 2020? Nebolo to ani tak dávno. Tešili sme
sa na nové začiatky, príležitosti, jednoducho na niečo
skvelé, čo malo prísť. Akosi nám to však nevyšlo podľa
predstáv, nemyslíte? Ak si to zhrnieme všetko dokopy,
tak hneď v januári sme na krátku chvíľu čelili hrozbe
tretej svetovej vojny, následne na to Austrália skoro
vyhorela do tla a keď už sa zdalo, že to nemôže byť
horšie, prišli znepokojujúce správy z východu. Čína
hovorila o novej nákaze neznámym vírusom, neskôr
lekármi identifikovaným ako koronavírus. O tri mesiace
neskôr neslýchame o ničom inom. Nové potvrdené
prípady hlási jeden štát za druhým a ľudí sa zmocňuje
panika. Ako túto nepodarenú situáciu vidím ja ?
Najskôr si z toho mnohí z nás, ktorí sme boli ďaleko od
epicentra nákazy, robili žarty. Nechoď von, zavri sa
doma, lebo dostaneš koronu, chichichacha, nás sa to
netýka, my sme ďaleko. To bol život, však? Smiech nás
pomaly prešiel, keď sa nákaza začala šíriť smerom k
nám. Tu sa zrazu ľudia rozdelili na dva tábory: prvý, kde
boli ľudia, ktorí začali vyvolávať až príliš veľkú paniku,
začali doma skladovať zásoby a pripravovali sa na
nevyhnutnú izoláciu a potom ten druhý, kam patrili tí, čo
to stále nebrali nejako vážne, nestresovali sa žiadnou
prichádzajúcou hrozbou. Na cestách nie je toľko áut, vo
vzduchu lietadiel, nákupné centrá nie sú preplnené,
školy zavreté. Ja to celé vidím pozitívne. Všetko je tak
ako má byť. Už ma to po prvých troch týždňoch, kedy
som zatvorená doma, naozaj nebaví. Verte mi, keď Vám
toto povie človek ako ja, introvert introvertov, už to musí
byť fakt zlé. Celé dni pendľujem medzi obývačkou,
kuchyňou a izbou, čítať už ma nebaví, dopozerala som
snáď všetky seriály v mojom zozname na Netflixe,
pomaly neviem, čo so sebou. Samozrejme ešte niekde
nájdem čas na úlohy. Čo ma na tomto naopak naozaj
baví, je skutočnosť, že môžem prespať polovicu dňa a
budík mi každé ráno o šiestej nehuláka pri uchu.

Sarah Popíková, 7.B

Každodenná rutina a iné
Môj všedný deň začína ako všetky dni, odkedy začala
karanténa. Každé ráno, keď sa zobudím a vstanem z
postele, mamka na mňa zdola kričí : „Vlado poď zjesť
raňajky a bež sa učiť! ″ To sa deje vždy od pondelka do
piatka. Cez víkend mám svätý pokoj od písania úloh, ale
môj brat má resty, tak sa učí aj cez víkend. Učenie cez

internet ma už prestáva baviť. Zo začiatku sa mi to aj
páčilo, ale teraz už nie. Radšej by som išiel do školy
namiesto sedenia pri počítači. Ale isté výhody to má. Pri
učení si môžem púšťať hudbu, pri ktorej sa cítim oveľa
lepšie. Ak ma začne bolieť ruka, začnem sa točiť na
stoličke. Myslím si, že koronavírus tu s nami bude ešte
dlho. Dúfam len, že z neustáleho pobytu doma nebudem
mať nejaké psychické problémy. Streda je môj neutrálny
deň. Mám svoj obľúbený predmet chémiu. Na chémii
nám pani učiteľka skoro vždy prilepí nejaké video s
pokusom. Aj tak si myslím, že lepšie pokusy sú tie, ktoré
si môžeme spraviť doma.
V sobotu sme oslavovali narodeniny mojej babky, ktoré
som si náramne užil. Sedeli sme vzdialení jeden od
druhého asi meter. Bolo to smiešne. Babka mala skvelú
náladu a nechýbala ani zábava, žartíky a to, čo mám
najradšej  dobré jedlo. Okrem hostí na babkinu oslavu
zavítal aj ježko, ktorý tam chodí pravidelne jesť granule
pre psov. Vow! No, to som ešte nevidel, aby ježko jedol z
misky! Tak som si ho odfotil a urobil video. Zotmelo sa a
môj mladší brat bol už veľmi unavený. Koniec zábavy!
Pobrali sme sa domov. Na tento deň budem dlho
spomínať a na narodeninového ježka zvlášť. Dlhý čas to
bolo len o to istom  vstávanie, robenie úloh, sedenie
doma. Jednoducho nič záživné počas tejto karantény,
ale pažravý ježko? Toto bolo niečo úžasné. S nádejou,
že znova niečo také uvidím, pricestovali sme domov.

Vladimír Čisár, 8.B
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Som doma
Spomínam si na bežný, obyčajný školský deň plný
povinností. Vtedy nikto ešte ani len netušil, že budeme
doma v karanténe celé mesiace kvôli korona vírusu. Ale
zdravie je najdôležitejšie! Čo sa vtedy zmenilo? Celý
môj doterajší režim. Od tohto momentu žiadne skoré
vstávanie, ale povinností som sa nezbavila, každý deň
prichádzajú úlohy. Niekedy sa s nimi potrápim viac,
niekedy menej. Pracovné listy, projekty, príklady či
kreatívne úlohy to všetko zvládam každý pracovný deň.
Nezabúdam ani na pohyb  keď je vonku pekné počasie,
tak si zabehám so psom, bicyklujem alebo si s bratmi
zahrám volejbal. Keďže mám dosť veľa voľného času,
prišiel čas aj na rozčítané knihy z mojej zbierky.
Času mám dosť aj na skúšanie nových vecí, rozhodla
som sa upiecť palacinky, ktoré mám zo všetkých
sladkých jedál najradšej a zistila som, že je to celkom
dobrá zábava. A tak som sa jedno krásne popoludnie
rozhodla všetkých prekvapiť a sama som im chcela
pripraviť túto dobrotu. Na internete som si našla super
recept. Všetci boli von na záhrade a ja som si nachystala
suroviny a všetko čo je k tomu potrebné. Panvica sa
rozohriala a moja prvá palacinka sa už piekla. Veľmi som
sa tešila, že sa mi pekne vydarila.
Vtom mi zapípal mobil a ja som po ňom hneď siahla
práve mi prišla správa od mojej kamarátky. „Jéééj,
konečne niečo zaujímavé“ pomyslela som si. Začali sme
si písať, jedna správa za druhou, začítala som sa a na
palacinku som celkom zabudla. Zrazu som zacítila dym.
To sa pripálila moja prvá palacinka, ostala z nej len
čierna pripálená placka. Rýchlo som ju vyhodila, otvorila
okno, aby som vyvetrala dym a začala som sa pečeniu
naozaj venovať. Mobil musel počkať. Aj kamarátka.
Nakoniec sa mi podarilo napiecť plný tanier palaciniek,
natrela som ich nutelou a všetci sme si na nich super
pochutili. Ešte som aj dostala pochvalu aká som šikovná
gazdiná, že sa mi ani jedna nepripiekla. Keby tak všetci
vedeli ako dopadla moja prvá palacinka, neviem, neviem
či by ma tak chválili. Nakoniec všetko dobre dopadlo a ja
mám svoje malé tajomstvo – viem o ňom len ja a moja
kamarátka na telefóne.

Michaela Antonyová, 7.B
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Denníček, prezraď mi...
UUttoorrookk Už ráno sa nezačalo ako každé iné. Zaspala
som. Dnes som vstala neskôr. Zjedla som neskoré
raňajky a potom som sa prezliekla do normálneho
oblečenia než je pyžamo. Chvíľku som sledovala
televíziu a neskôr keď som sa dostatočne prebrala,
zasadla som k učeniu. Dnes som toho mala menej ako v
minulých dňoch. Domáce úlohy som mala rýchlo hotové.
Ten deň som nerobila nič vážne, okrem toho, že som
zistila, že si musíme viesť denník. Jeden celý týždeň.
Tak znelo zadanie úlohy z literatúry.
SSttrreeddaa Dnešok bol celkom zaujímavý. Pomáhala som
ockovi stavať moju trampolínu, aby som mala čo robiť a
povedané slovami môjho otca, aby som mala nejaký
pohyb počas dní, kedy sa nudím.
ŠŠttvvrrttookk To už boli veľkonočné prázdniny. Tento deň
som nerobila nič prevratné, než je len ležanie a
počúvanie hudby. Úlohy sme na prázdniny nemali
zadané a ostatné som si urobila.
PPiiaattookk V tento deň som pomáhala mamke s
veľkonočnými prípravami. Vyvárali sme všakovaké
sviatočné dobroty  zvarili sme hrudku, upiekli zákusok a
urobili ďalšie pochúťky. Dosť unavené sme spolu potom
oddychovali na gauči.
SSoobboottaa Dnes som sa našťastie nemusela učiť, lebo
som všetko stihla do štvrtka. Venovala som sa teda
domácim prácam  pomáhala mamke s upratovaním
domu a neskôr sme sa vonku opaľovali. Bolo také pekné
počasie ako v lete. Až som sa trochu pripiekla.
NNeeddeeľľaa V nedeľu sme si spravili výlet s rodičmi na
bicykloch. Išli sme po poľných cestičkách do prírody a
bolo to super. Samozrejme, dodržiavali sme všetky
ochranné nariadenia. Našťastie, nikto iný tam nebol.
PPoonnddeellookk Vďaka covidovej situácií k nám dnes neprišli
žiadni oblievači. Tak toto bolo úplne úžasné. Večer
dávali v televízii veľmi neskoro pekný film, tak sme sa
rozhodli, že si spravíme rodinný filmový večer so spaním
v obývačke.
UUttoorrookk Bol posledný deň krátkeho voľna od učenia. A
ako už je u mňa zvykom, nerobila som nič prevratné ani
výnimočné.

Karin Vargová, 8.A

Horor bez okuliarov
Bolo pochmúrne, upršané ráno a bola hmla. Vtedy mám
zvyk sedávať pri okne a sledovať kvapky dažďa, ako
dopadajú na dosť hrdzavý plech susedovej strechy. Ako
tak sedím, rozmýšľam o krátkom živote kvapiek a iných
neuveriteľných veciach, začujem z kuchyne mamin hlas
zvolavajúci na raňajky. Samozrejme, do kuchyne sa
dostavím prvá  ako vždy. Keď brat neprišiel ani o desať
minút, tak mi došlo, že iste má na ušiach slúchadlá a
počúva svoju otrasnú hudbu. Nezostávalo mi nič iné, iba
ísť po neho osobne. Vletela som do jeho izby ako
tornádo. Hneď za dverami som ostala stať v nemom
úžase. Brat sa živo rozprával s nejakým chlapcom s
modrými vlasmi, vypúlenými očami a svetielkujúcim
pohľadom. Obidvaja šermovali rukami a podávali si
slúchadlá hore  dole. So strachom v očiach som vybehla
z izby a vrieskajúc bežala dolu schodmi. Nasadila som
takú rychlosť, že už nikto nemal šancu ma dobehnúť. Až
na mamin hlas. Na konci chodby som v tej rýchlosti
narazila do steny. Mama už aj bola pri mne a rázne ma
upozornila, že ľudia, ktorí nosia okuliare, ich majú nosiť
stále. V tom momente som si uvedomila, že bez
okuliarov som nepoznala bratovho kamaráta, ktorý má
čierne vlasy  až do modra a svetielkovanie spôsobil
odraz svetla na jeho okuliaroch. Bola som rada, že to
bolo skutočné. Musím si dávať pozor na okuliare a
nebudem neskoro večer pozerať horory.

Jana Bérešová, 8.A
Tri prasiatka
Zazvonil budík a ja som s nedočkavosťou vstala z
postele. Konečne nastal môj dlho očakávaný deň. Dnes
nám pribudnú prírastky, a to tri malé prasiatka. Veľmi
som sa tešila. Znudeným krokom som odkráčala do
kuchyne, aby som tam trošku upratala. Po kuchyni ma
čakala ešte obývačka. Akoby toho nebolo málo, vonku
už stála kosačka a na dvore nepokosená tráva. Trávu
vždy dávam sliepkam, aby nám znášali viac vajec, lebo
povedzme si úprimne, čo je domáce, to sa počíta. Potom
prišli domov rodičia. Brat s ockom zobrali veľké
prepravky, sadli sme do auta a konečne sme odišli po
prasiatka  Klobásku, Jaterničku a Slaninku. Keď sme
prišli na farmu, kde prasiatka chovajú, otec mi dovolil
vybrať si, a to všetky tri. Prasiatok tam bolo veľmi veľa,
preto som mala ťažkú voľbu. Napokon som si zvolila
také s čiernymi záplatami. Doma už mali prasiatka
pripravený chlievik, v ktorom budú rásť do dospelosti.

Stanislava Arvayová, 8.B
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UUttoorrookk 77.. AApprrííllaa
Stále si neviem zvyknúť na to, že sme doma a
nechodíme do školy. Každé ráno sa musím vytrepať z
postele a naklusať do kuchyne. Naraňajkovať sa, zapnúť
počítač a začať s učením. Po učení som vyšiel vonku,
slnko svietilo a ja som oddychoval na hojdačke. Pri
sedení na hojdačke som sem tam zbehol pomôcť
ockovi s prácou.
SSttrreeddaa 88.. aapprrííllaa
Tento deň začal ako ten predošlý raňajkami, učením a
potom relaxom na dvore a bicyklovaním. S mojím
mladším bratom sme si našli miesta, ktoré navštevujeme
skoro každý deň. Keďže teraz nemôžeme kvôli vírusu
chodiť medzi ľudí, tak chodíme často do prírody na
bicykloch.
ŠŠttvvrrttookk 99.. aapprrííllaa
Školu mám konečne z krku, takže dnes som si poriadne
pospal, lebo je prvý deň veľkonočných prázdnin. Mnohé
decká cez voľno vstávajú zavčasu a pozerajú animované
seriály alebo čo, ale ja k nim rozhodne nepatrím. Cez
víkend väčšinou vyliezam z postele iba preto, že v istom
momente už nevládzem ležať a počúvať ako mi škvrká v
bruchu.
PPiiaattookk 1100.. aapprrííllaa
Ako som už spomínal, mám malého bračeka, ktorý sa
volá Matej. A keďže sú veľkonočné prázdniny stvárame
všetky možné aj nemožné fóriky, ale ani náhodou by ma
nenapadlo, žeby som niečo z toho vyskúšal len na ňom.
Naši ho ochraňujú ako keby to bol arabský princ . Nikdy
mu nevynadajú, ani vtedy, kedy by si to naozaj zaslúžil.
SSoobboottaa 1111.. aapprrííllaa
Neviem, či som to už hovoril, ale nevadí. Hranie
videohier mi ide fakt super. Stavím sa, že by som v bitke
jeden na jedného porazil hocikoho. Nanešťastie, otec
moju šikovnosť ktovieako neoceňuje. Stále ma otravuje,
že by som mal ísť von a robiť niečo ,,aktívne´´. Dnes po
večeri, keď ma takto zase začal vyháňať von, som sa mu
teda pokúsil vysvetliť, že na konzole si človek môže

zahrať aj futbal či hokej, a ani sa pritom totálne
nezadýcha a nezapotí.
NNeeddeeľľaa 1122.. aapprrííllaa
Veľkonočná nedeľa je môj najobľúbenejší sviatok, aj keď
mamka hovorí, že my chlapi máme sviatok stále. V
nedeľu zvyčajne chodím do kostola, ale cez karanténu
sedím doma. Tak som mamke pomáhal nachystať
veľkonočný obed. Bola to taká nezvyčajná veľkonočná
nedeľa, pretože po dobrom obede sme boli na
prechádzke pri Uhu. Nedeľu sme prežili bez návštevy,
keďže každý musí sedieť doma.
PPoonnddeellookk 1133.. aapprrííllaa
Ráno sa začalo oblievačkou. Najprv to schytala mamka.
Po raňajkách sme sa vybrali do Pavloviec nad Uhom,
kde sa brat tešil ako obleje Ninku, Lenku a obidve babky.
Po chvíľke sme sa vybrali do babky Čisárovej, tá je
otcova mama, kde sme oblievali babku a Katku.
Nazbierali sme čokoládové vajíčka a eurá, ktoré sme dali
do pokladničky. Keď sme dorazili domov, zamaškrtili sme
si na našej veľkonočnej výslužke. Najväčšiu radosť mal
môj brat, pretože vo vajíčku našiel hračku.

Vladimír Čisár, 8.B

Veľký sen
Každý človek má určite v živote niekoľko veľkých snov.
Plní si ich postupne. A ...možno naraz. Neviem. Nie som
ešte dospelá. Aj štrnásťroční majú sny. Teda aj ja. Môj
veľký sen je jedinečný  dostať sa na koncert môjho
obľúbeného speváka. Zatiaľ neviem, či sa mi to podarí.
Keď som si prečítala, kde a kedy sa bude konať,
rozplakala som sa od radosti. Utrela som si oči plné sĺz.
Šup a vreckovka bola v koši. A nie jedna. Táto správa
zmenila môj život! Začala som sa viac učiť, zvýšila som
aktivitu na hodinách a budem sa snažiť ešte viac, aby
som sa dostala na ten koncert. V mysli už počujem
šušťanie lístka. Zatiaľ ešte iste neviem, či niečo z toho
bude, ale pevne verím, že sa mi to raz podarí a ja
budem na koncerte spievať s davom piesne môjho
speváckeho idolu. Dôležitá bude aj moja príprava na
koncert, ktorý je ešte v nedohľadne, ale nevadí. Prvý
krok: spievanie úžasných pesničiek. Druhý krok: nácvik
tanečných kreácií na pesničky môjho obľúbeného
speváka.

Karin Vargová, 8.A
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Miesto, ktoré mám ráda

(umelecký opis)

Nástupom leta sa pre mňa začína obdobie načerpania nových síl pre budúce mesiace. K tomu môjmu letu,
pre mňa neodmysliteľne patrí aj cesta do malebnej prírody na severovýchode Slovenska, kde všetky výdobytky
techniky strácajú svoju silu, problémy zmiznú, rýchly spôsob života sa zabrzdí. To vás čaká na mieste, ktoré mám
rada, v Ruskom nachádzajúcom sa v pohorí Poloniny.

Jedno odbočenie doľava z hlavnej cesty, ako mávnutím čarovného prútika premení zhon a betónovú džungľu
na oázu pokoja. Razom sa dostanete na miesto, kde máte pocit akoby ste sa vrátili v čase. Mobilný telefón môžete
odložiť, pretože vás nenaháňa nijaký signál, nijaký internet. Razom ste odstrihnutí od výdobytkov modernej doby.
Dookola vás objímajú už iba kopce posiate zeleňou stromov a namiesto hukotu áut, televízie, či rádií počuť len štebot
vtáčikov, bzučanie včiel, ktoré preskakujú z jedného farebného kvietka k druhému, zurčanie potôčika, šepot vetra v
korunách stromov.

Už cesta tam, vás očarí a naplní pokojom. Prvá zastávka, pohľad na veľkoleposť a krásu vodnej nádrže
Starina. Ten pohľad vám nedovolí na chvíľku neprerušiť cestu a pokochať sa krásou pokojnej striebristej vodnej
hladiny, ktorú z každej strany objímajú kopce ako mocný ochrancovia. Prvá prestávka na ceste do cieľa, vám
poskytne riadnu dávku zelenej energie, ktorú nenájdete nikde iba v prírode.

Ďalšia zastávka, je miesto, kam chodíme pozdraviť aspoň kvietkom a zapálením sviečky tých, ktorí tu už s
nami nemôžu byť. Pohľad z cintorína vám vyrazí dych. Po pár krokoch do kopca sa vám poskytne krásny výhľad na
okolie. Razom mate pocit, akoby ste zdolali kilometre a stojíte na vrcholoch svojich zelených priateľov. Pred vami sa
rozprestrie pohľad na zelené umelecké dielo stvorené prírodou samotnou. Srdce vám zaplaví zvláštna eufória.

Cieľom cesty je malý domček v údolí, v ktorom zastal čas. Ocitnete sa o niekoľko rokov naspäť, kde nemáte
pohodlie doma, ako teplú tečúcu vodu z vodovodu, či splachovací záchod. No nič z toho vám zrazu nechýba.
Prenesiete sa do rozprávkových dní, kde vám nič nerobí starosť. Aj z dospelákov sa stanú bezstarostné deti, ktoré si
plnými dúškami užívajú radosť slnečných dní. Očistu a osvieženie od horúcich bozkov slnka vám tu ponúkne len
neďaleký potôčik s vodou tak studenou, že po jednej minúte sa z vašich nôh stanú ľadové cencúle.

V Ruskom je všetko čarovné, nenarušené ľudskou rukou. Je to krajina, kde kúzla matky prírody sú na
dennom poriadku. Krajina je tu ako mocná čarodejka, ktorá vás naplní tak čistou energiou, ktorú nekúpite v žiadnom
obchode. Je to niečo, čo dokáže len príroda sama. Zastaví na chvíľu čas, odplaví problémy, poskytne vám pohľad
ako jednoducho sa dá žiť, a to vám dodá nenahraditeľný pocit pokoja, odpočinku. V Ruskom si dobijete batériu
vlastnej duše na sto percent a príroda za to nič nechce, len aby ste ju nechali, aby sa vám mohla predviesť vo svojej
vlastnej sile. Tu vás príroda objíme tak silno, že pochopíte ako dôležité je vážiť si ju, pretože to čo vám dokáže dať, je
tak vzácne a nedá sa zohnať nikde inde.

Hana Moščáková, 7.B
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Budúcnosť ?
Ani neviem, čo sa mi vlastne stalo! Už to mi prišlo čudné,
keď nejaký neznámy muž prišiel k nám do kuchyne
počas mojich raňajok o jedenástej. Vraj, aby ma vzal do
budúcnosti. Dal mi do rúk zváštny kľúč v tvare obláčika .
Povedal:,, To je kľúč do budúcnosti a teraz sa obleč a
poď so mnou ". Rýchlo som sa obliekla a šla za ním .
Prechádzali sme cez tmavú uličku , kde nebolo ani živej
duše. Došli sme k akejsi veľkej čiernej bráne, na ktorej
bol veľký zámok. Neznámy muž mi ukázal, kde mám
vložiť kľúč. Odomkla som bránu a za ňou bol úplne iný
svet. Bolo tam tak veľa áut , výfukových plynov, a tak
strašne veľa vysokých budov, až som sa začala báť. Na
jednej z budov boli obrovské hodiny a pod nimi rok
2070.
Bola som dôchodkyňa. Pre množstvo áut som nemohla
prejsť z jednej strany cesty na druhu. Stála som tam
nekonečne dlho a ľudia okolo mňa len prešli a nevšímali
si ma. Opäť sa objavil ten neznámy muž a povedal, že
takto vyzerajú teraz mestá pre život ľudí. Moje „staršie
ja“ len neveriacky krútilo hlavou. Pomyslela som si, že
ani v roku 2020 svet nebol dokonalý, ale i tak bolo fajn.
Stretnutia s priateľmi zoči  voči , učenie v škole,
smiech, hádky. Až na ten koronavírus. Toto nebolo nič
príjemné. Teraz ako dôchodkyňa som nemohla uveriť,
že niektoré veci sa vôbec nezmenili. Boli ešte horšie!
Keď sa kolóny áut konečne zastavili, prešla som cez
cestu.Ťažko som dýchala, lebo smog zahalil mesto.
Rozkašľala som sa. Rýchlo som sa na posteli posadila .
V prvej chvíli som nevedela, či to bol sen alebo realita.
Prešla som si rukami po tvári a po tele. S úľavou som si
vydýchla. Bola som to ja  štrnásťročné dievča. A to ma
nesmierne potešilo.

Stanislava Arvayová, 8.B

Nový spolužiak
Ráno bolo ako každé iné. S jednou výnimkou. Mal k nám
do triedy nastúpiť nový spolužiak. Bolo to zvláštne, lebo
málokto prestupoval z jednej školy do druhej na záver
školského roka.„ Možno sa rodina sťahovala narýchlo, 
pomyslela som si. Rozhodla som sa s ním zoznámiť.
Obávala som sa, ako bude reagovať, ale bola som vo
výhode  predsa v mojej škole. Práve som vstupovala do
triedy, keď ma zaujala vysoká postava . To bol náš nový
spolužiak. Pristúpila som k nemu a pozdravila som ho:
,,Ahoj!“ Prekvapene sa otočil smerom ku mne a pozdravil
ma tiež. ,,Ty si náš nový spolužiak?,“ spýtala som sa ho
slušne. Chvíľu na mňa zvláštne pozeral a vzápätí sa
spýtal, ktorá lavica je voľná. Ukázala som mu na lavicu
predo mnou. Bola jediná voľná v našej triede. Položil si
na jednu stoličku čudný plecniak a na druhú si sadol.
,,Ďakujem.“ To bolo všetko, čo povedal a spomaleným
pohybom sa otočil k našej zelenej tabuli. Viac si ma
nevšímal, tak som išla k svojej lavici. Takto a podobne
sa správal každý deň po dobu jedného mesiaca. Bolo
na ňom niečo divné. Správal sa nevšedne úctivo, chodil
divne a celkovo bol nejaký iný a divný. Napriek
všetkému, povedala som si, že sa s ním skamarátim a
zistím, čo je zač. Tak som urobila strategické kroky. Tri
týždne som získavala jeho dôveru a musím povedať, že
úspešne. Bol milý, pozorný, nápomocný, fakt, úžasný
kamarát, až na malý detail, že bol robot. Úprimne
povedané, mala som také tušenie. Dnešní chlapci sa
predsa tak úctivo k dievčatám nesprávajú! Poprosil ma,
aby som jeho tajomstvo nikomu neprezradila. A naozaj,
som ani neprezradila. V tomto školskom roku už do
našej školy neprišiel.

Karin Vargová, 8.A
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Záhada telefónu
Pokojne si kráčam chodbou a rozmýšľam, koľko je hodín. Čas sa v ten deň vliekol ako slimák. Ako zvyčajne, siahnem
do zadného vrecka nohavíc, ale nenahmatám to, čo som chcela – mobil. Zatiaľ si z toho nič nerobím a siahnem do
druhého zadného vrecka. Začínam mať divný pocit. Tam tiež nič nie je. V mysli sa snažím upokojiť a myslieť na to, že
mám predsa ešte aj dve predné vrecká. Siahnem prv do jedného, a potom do druhého. Pred očami sa mi pomaly
zažínajú výstražné svetlá, začínam sa potiť , lebo ani v jednom mojom vrecku nie je ten prekliaty telefón. V hlavne mi
v tej chvíli vybuchne ohňostroj, keď si uvedomím vážnosť tejto situácie. Stratila som môj milovaný telefón!!! Kričím v
duchu. Rozmýšľam, kde som naposledy mala môj telefón. Dlhú chvíľu len nepokojne rozmýšľam, keď mi dôjde aj
druhá skutočnosť  už ani rozmýšľať neviem! Svet sa mi zrútil. Čo urobím?
Keby som bola v animovanej rozprávke, nad hlavou by mi práve blikala žiarovka. Ale keďže v animovanej rozprávke
nie som, tak tu žiadna žiarovka nebliká a ja sa snažím dostať nápad, kde by sa ten stratený telefón mohol
nachádzať. Zrazu mi svitlo. Tesne predtým, než som išla na telesnú výchovu, zastavila som sa ešte pri mojej skrinke,
aby som si z nej vybrala úbor. Ako som ho z tej skrinky vyberala, telefón som si položila vedľa mojich topánok, aby
mi nezavadzal. V hlave mi vybuchol už druhýkrát ohňostroj, ale tentoraz na oslavu mojej hlúposti a nepozornosti a
ešte všeličoho iného. No na čele mi zasvietilo svetielko s nápisom: Záhada telefónu vyriešená! Šťastím bez seba
som si veselo poskočila, lebo naozaj si neviem predstaviť, čo by som robila bez môjho milovaného telefónika.
Dokonca aj učiteľka na telesnej pochválila moje športové výkony, lebo od radosti som cvičila ako divá.

Karin Vargová, 8.A
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Mýty a fakty o koronavíruse
MMýýttuuss:: Pitie čaju účinne lieči a zmierňuje príznaky
koronavírusu.
FFaakktt: Nie je to pravda. Odborníci v oblasti zdravia
zdôrazňujú, že neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o
tom, že by pitie čaju bolo účinné pri prevencii alebo
liečbe koronavírusu. Pitím vhodných čajov môžete
podporiť imunitu, bylinné čaje majú taktiež množstvo
pozitívnych účinkov na naše zdravie.

Pitie horúcej vody alebo pitie vody každých 15
minút nás ochráni pred ochorením Covid19.

Pitie horúcej vody či čaju nás pred vírusom
neochráni. Rovnako ani časté pitie vody nespláchne
vírus do žalúdka, ako sa nepravdivo šíri internetom.
Koronavírus sa do tela dostáva najmä vdýchnutím, čiže
vypláchnuť si ústa vodou nám veľmi nepomôže.
Dostatok vody by ste však mali piť pre hydratáciu
organizmu, aby ste ho zbytočne neoslabovali.

MMýýttuuss:: Pred koronavírusom nás ochráni pitie alkoholu.
FFaakktt:: Žiaden odborník neodporúča alkohol v súvislosti s
koronavírusom inak, ako na dezinfekciu rúk či povrchov.
Časté alebo nadmerné požívanie alkoholu zvyšuje riziko
zdravotných problémov a oslabuje imunitu, preto by ste
sa v tomto období mali jeho pitiu skôr vyhýbať.
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Turnaj minihádzaná
26. februára 2020 sa žiačky prvého stupňa zúčastnili 4.
turnaja minihandball ligy v Chemkostav aréne v
Michalovciach. Jednotlivé družstvá bol rozdelené do 2
kategórii a hrací čas bol 7 minút. Naše žiačky odohrali 4
zápasy v kategórii mladších žiačok s bilanciou tri výhry a
jedna prehra. Po celkovom súčte skóre sme sa umiestnili
na 1. mieste a získali sme tak ďalšie body do
koncoročného vyhodnotenia všetkých turnajov.

Základný lyžiarsky výcvik
V dňoch od 10. do 14 . februára 2020 sa už tradične v
Kežmarských Žľaboch – Ždiar Strednica uskutočnil
základný lyžiarsky výcvik žiakov 7. až 9. ročníka. V tomto
roku sa pod vedením Mgr., Ing. Antona Kocelu, Mgr.
Miroslava Nistora a PaedDr. Renaty Tomkovej zúčastnilo
ZLV spolu 30 žiakov. Veľkou pomocou pri výcviku bol aj
profesionálny inštruktor v zjazdovom lyžovaní, ktorý sa
žiakom denne venoval v dopoludňajších aj
popoludňajších hodinách. Počas výcviku si žiaci mali
možnosť oddýchnuť v priestoroch wellnessu v
priestoroch ubytovne CROCUS. V rámci osobného
voľna mali žiaci možnosť navštíviť TRIKLANDIU a OC
MAX v Poprade. Počas ZLV sa žiaci v rámci svojich
možnosti a schopnosti snažili osvojiť základy v
zjazdovom lyžovaní pre začiatočníkov.



PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv
RRooččnnííkk XXVVII II

ŠŠééff rreeddaakk ttoorr ::
MMaattee jj RReeppkkaa ((99 ..AA))

PPrreeddsseeddaa rreeddaakkččnnee jj rraaddyy ::
AA lleexxaannddrraa SSaa llaayyoovváá ((99 ..AA))

RReeddaakkččnnáá rraaddaa::
MMiicchhaaee llaa AAnnttoonnyyoovváá ((77 ..BB
SSttaann ii ss llaavvaa AArrvvaayyoovváá ((88 ..BB))
NNiinnaa FFeeddoorroovváá ((77 ..BB))
KKaattaarr íínnaa HHrreeššoovváá ((88 ..BB))
MMaattee jj RReeppkkaa ((99 ..AA))
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JJaazzyykkoovváá úúpprraavvaa::
MMggrr.. JJaannaa KKrrooččkkoovváá
GGrraa ff ii cckkáá úúpprraavvaa::
MMggrr.. ZZuuzzaannaa PPoorrvvaazzoovváá

FFoottoo ::
wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh

Pani učiteľka na prírodovede vyvolá
Jožka a pýta sa ho:
 Jožko vymenuj mi 3 vtáky.
A Jožko začne:
 Drozdík, vrabček a ...
 Stop!  povie pani učiteľka.  Čo
keby si nepoužíval zdrobneniny
Jožko?
 Dobre pani učiteľka. A tretí? Aha!!!
Lastovica!

Žiak dostal jednotku z odpovede z
geografie. Učiteľka mu povie:
 Daj žiacku knižku.
Žiak jej povie:
 Neviem kde je.
Spolužiak mu povie:
 Tak na tu máš moju.

Tri fakty o škole
1. V škole si pripadám ako na
policajnej stanici. Stále sa ma niečo
pýtajú a ja nič neviem.
2. Keď jeden rozpráva a ostatní
spia, hovorí sa tomu vyučovanie.
3. Rozdiel medzi školou a
blázincom je iba telefónne číslo.

Zápis v žiackej knižke:
„Ustavične zle napovedá a výrazne tým
zhoršuje priemerný prospech triedy.“
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Pani učiteľka sa v škole pýta detí:
 Deti, akú poznáte vetu so slovom
ananás?
Zuzka sa prihlási a hovorí:
 Ananás je sladký.
Pani učiteľka:
 Výborne Zuzka!
Janka:
 Ananás je žltý a má zelené lístky.
Pani učiteľka:
 Krásne Janka! A ty Jožko, čo
chceš povedať ty?
Jožko:
 Môj ocko si zbalil veci, odišiel
lietadlom do Ameriky ananás sa
vykašľall!

Janko príde do školy a učiteľka sa
ho pýta:
 Janko, z čoho máš takú veľkú
modrinu na hlave?
 Ale, uštipla ma osa...
 No z toho takú veľkú modrinu mať
nemôžeš.
 To mám z toho, že ju chcel ocko
zabiť lopatou, ale nestihol.

Pekné
bezkoronové

leto
všetkým!




