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LETO 2020 



Milí školáci aj neškoláci, 

končí sa nezvyčajný školský rok. Priniesol nám nečakané „prázdniny“.  
V marci sme prestali chodiť do školy. Pani učiteľky sa s vami rýchlo 

spojili mailom, posielali vám úlohy cez portál Bezkriedy, neskôr sme sa 
už aj videli cez aplikáciu Teams.  Zvládli sme to.  

Aj my učitelia sme museli komunikovať  len na diaľku. Chcela by som 
Vám napísať niekoľko postrehov, ako pani učiteľky prežívali odlúčenie 

od vás. Možno vás niektoré prekvapia:  

- Všetkým bolo smutno. Za deťmi, za inými učiteľmi, za učením,   
za kávičkou cez prestávky, za obedmi v jedálni, za všetkým, čo 
sme mali v škole radi.  

- Neskôr začalo byť všetkým smutno aj za tým, čo sa im v škole až 
tak nepáčilo. Napr. krik detí v jedálni, riešenie rôzneho 

neposlúchania, či dlhé porady s pani riaditeľkou .  
- Každý si doma zariadil malú pracovňu. Niekto v obývačke či 

v spálni. Najčastejšie to bola kuchyňa, aby sme popri učení stihli 
navariť obed.   

- Všetci sme si navzájom písali, telefonovali a posielali si 
fotografie.  

- Zistili sme, že sa nám trošku páči, že nemusíme ráno vstávať.  
- Ak niekto z učiteľov niekoho z vás, detí,  stretol, hneď to 

ostatným telefonoval a písal, aby mu o stretnutí porozprával.   

- Po pripojení na Teams sa všetci tešili, že svoje deťúrence vidia. 
Výnimočné bolo vidieť aj vašich rodičov, súrodencov, zvieratká 

a aj neporiadok.  
- Naučili sme sa Teams používať. Nebolo to síce jednoduché, ale 

dokázali sme to.  
- Navzájom sme si pomáhali riešiť problémy, ktoré často 

prichádzali.  

 

Počas tých dlhých týždňov sme zistili, že patríme k sebe. Veľkí aj malí. 

Patríme k sebe tak silno, že nás ani odlúčenie nerozdelilo. Som rada, že 
sme na to prišli. Možno by sa nám to bez karantény nepodarilo. 

Vieme, že sme všetci jeden tím a to nielen v Teams.  

 

Vaša Zuzka 



KORONA, NEKORONA, AJ TAK SME TOHO TENTO  

ROK POSTÍHALI NEÚREKOM ... VŠETKO SA NÁM TU 

NEZMESTÍ, TAK VÁM PONÚKAME ASPOŇ  

„SKROMNÝ“ VÝBER TOHTOROČNÝCH AKTIVÍT NAŠEJ 

ŠKOLIČKY... 

 

 

 

Ani tento rok nás neminula 

BUBNOVAČKA, ktorej sa zúčastnila        

väčšina tried 1. stupňa. 

 

 

 

 

 

 

 

               Naše deťúrence spríjemnili svojím     

                krásnym programom vianočný 

                    čas návštevníkom Avion-u. 

Krajské kolo Šalianskeho Maťka              

 je už na našej škole „ako doma“...            

                                                                      

 

 

 

 Aj tvorivé dielne boli tento rok našou      

tradičnou, príjemnou aktivitkou. 



 

 

 

 

 

                   Vianočný čas sa na našej škole už 

                   tradične spája s Mikulášom  

                    a Vianočnou akadémiou  

                  a ani tento šk. rok tomu nebolo ináč. 

Tento rok sme sa už tretíkrát                         

zapojili  do projektu BKIS                             

s názvom Vianočný les.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Aké sú naše deti tvorivé, sme opäť 

V októbri sa žiaci 8. a 9. ročníka                       mohli vidieť aj v tomto šk. roku 

zúčastnili pod vedením p.uč. Štefaniovej            počas „tekvicového obdobia“ 

zaujímavej a poučnej exkurzie          v rámci výstavy Plody našich záhrad.  

v Brezovej pod Bradlom.                      

 

 

 

 

 

 

            Absolvovali sme aj viaceré projektové 

            dni... Spomenieme aspoň symbolicky       

V septembri sme prijali aj pozvánku            Červené stužky k Svetovému dňu  

na akciu Deň s Interom...                        v boji proti AIDS, Modré nezábudky                                                                                                                                                                                                  

                                                                              či Projektový deň k 30. výročiu Nežnej revolúcie 



Na  nasledujúcich  stranách  sme si  pre  Vás  pripravili  rozhovory      

s  p. uč Buchelovou,  s  p. uč. Ivankom, s  p. uč. Gašparovou a s  p. uč. 

Kovárovou. Ďakujeme pani učiteľkám a pánovi učiteľovi za 

spoluprácu a želáme príjemné čítanie. 

 

Tak  ako  sa  s  našimi  otázkami  popasovala pani učiteľka 

Buchelová...? 

 

1. Ako ste si zvykli v našej škole, páči sa Vám u nás?  

Spočiatku som sa obávala, aké to všetko bude, predsa len som išla do úplne 
nového, neznámeho prostredia, v hlave som mala množstvo otázok, akí budú noví 
kolegovia, prostredie a podobne, ale všetko v NAŠEJ škole je naozaj skvelé! 
V neposlednom rade ste to i Vy - žiaci. Veľmi rýchlo som si zvykla na celý chod školy 
a musím povedať, že sa mi tu skutočne páči, nemenila by som. Bude to znieť 
možno ako klišé, ale lepšiu prácu som si ani nemohla priať! Naozaj.  
 

2. Ako zvládate momentálny stav  s ochorením  Covid -  19? 

Nuž, asi rovnako ako ostatní... Sú lepšie a aj horšie dni, ale snažím sa prípadné 
obavy čo najviac vytesniť, pretože s momentálnou situáciou toho veľa nenarobíme, 
treba iba prečkať toto obdobie a dúfať, že sa všetko vráti do starých koľají a bude 
opäť  „dobre“.  Všeobecne si ale myslím, že zvládam tento stav vcelku dobre. 
Chýba mi kontakt s priateľmi, rodinou, známymi, ale snažím sa to nejako 
kompenzovať a venovať sa najmä aktivitám, na ktoré som „za normálnych 
okolností“ nemala čas, takže čítam knihy, chodím do prírody, venujem sa práci na záhrade a okolo domácnosti. 
Samozrejme, tiež pracujem. Nezdá sa to, ale aj online vyučovanie a príprava naň zaberá dosť času, povedala by 
som, že možno aj viac, ako bežné vyučovanie. 

 

3.  Čo si myslíte o online vyučovaní (čo by ste na ňom zmenili  alebo čo Vám vyhovuje 
viac ako  v škole)? 
 

Osobne sa už neviem dočkať, kedy sa vrátime do školy a budeme sa učiť face–to–face. Zvykla som si, ale nie je 
to ono. Ja som veľmi spoločenský človek, preto vyhľadávam socializáciu a interakciu s ľuďmi na dennej báze. 
Síce prostredníctvom online vyučovania sa s deckami počujeme, avšak pri zapnutých kamerách nám vypadáva 
signál a aplikácia „seká“,  takže sa nie vždy aj vidíme, čo mi dosť prekáža. Predsa len, v škole je ten kontakt 
úplne iný, osobný, to mi pri online vyučovaní chýba. A čo mi vyhovuje? Asi iba to, že teraz nemusím tak skoro 
vstávať do práce a že môžem učiť hoc aj „v teplákoch a v domácom tričku“ a nikto to nevidí. :D  

 

4. Našli ste si cez karanténu čas na nejakú aktivitu, ktorú ste nestíhali vykonávať 
predtým, alebo máte času ešte menej? 
 

Teraz sa asi všetci začnete smiať, ale začala som kváskovať (áno, aj ja :D) a musím povedať, že ma to veľmi baví. 
Síce som to plánovala už dávno pred karanténou, ale nevedela som si na to nájsť čas, keďže kváskovanie je tak 
trochu „alchýmia“ a vyžaduje si svoj čas. A prezradím Vám aj to, že do tajov kváskovania ma zasvätila p.uč. 
Dobrovská, ktorej to ide „jedna radosť“ . Tiež som si našla čas a naučila som sa čo-to z ručného pletenia 
z „Alize puffy“ vlny (to je taká tá hebká, jemná vlna, z ktorej sú tie krásne (a hrozne drahé) deky. Deku som ešte 
nedoplietla, snáď aj to bude, zatiaľ som ale zvládla návlek na vankúš.   

                              



 5.  Čo si plánujete na leto, prezraďte trošku... 
 

Keďže všetky plány na leto, ktoré som mala (dovolenka pri mori aj na našom krásnom Slovensku...) kvôli 
pandémii pravdepodobne padnú, zatiaľ túto tému nechávam viac-menej otvorenú. Ale môžem prezradiť, že 
sme si domov nedávno priniesli malé šteniatko, takže v lete, okrem iného, budeme mať doma o zábavu 
postarané.   

 

 

S našimi otázkami sme „potrápili“ aj pána učiteľa 

Ivanka. Tu sú jeho odpovede... 

 

1. Ako sa Vám páči v našej škole, 

ste spokojný?  

 

Zo začiatku som mal trocha obavy, 

keďže som prichádzal do nového 

kolektívu. Týždeň pred oficiálnym 

školským rokom sme mali porady a tam 

som spoznával nové kolegyne a dvoch 

kolegov. Neviem, čo hovoria síce oni 

o mne, no ja si pochvaľujem dobrú 

partiu. Samozrejme, s niektorými som 

častejšie za deň, s niektorými sa len 

pozdravím v zborovni a na poradách, 

pretože každý je v inom pavilóne a nedá 

sa obehať celá škola za deň... Najviac 

času trávim s Darinkou Kučerovou, 

s ktorou máme spoločný kabinet a som rád, že mi pomohla v začiatkoch a stále pomáha 

socializovať sa do školského prostredia. Plusom je aj to, že máme v našom areáli skvelú 

infraštruktúru, čo sa týka športovania. 

 

2. Aký je Váš názor na situáciu  okolo ochorenia  Covid - 19?  

 

Bohužiaľ, postihlo to celý svet. Zasiahlo to aj naše odbory, školstvo a šport. Je to pre každého 

z nás niečo nové a nezvyčajné. Pre vás žiakov to, že nemáte klasické vyučovanie v škole a 

nebudete mať známky na vysvedčení a pre športovcov veľa zrušených športových odvetví či 

anulovanie súťaží. Napríklad mužstvá, ktoré boli na čele tabuľky nemôžu postúpiť v tomto 

súťažnom ročníku.  

 

 



3. Máte pocit, že je teraz Vaša práca náročnejšia  alebo naopak? 

 

Určite je náročnejšia, hlavne čo sa týka časovej tiesne. Asi skoro všetci vedia, že popri škole 

sa venujem ešte trénovaniu futbalu. Doteraz som vždy len trénoval, mali sme dvojfázové 

tréningy, ráno, poobede, všetko sa točilo len na ihrisku a v trénerských kanceláriách, kde 

som robil administratívu, plánovanie zápasov, sústredení, evidenciu, videorozbory zápasov, 

porady a pod...  No teraz ranné tréningy nahradila škola a všetko ostatné ostalo. Po škole 

hneď odchádzam do klubu, kde ma čaká každý deň tréningový proces do večera. K tomu 

cez víkend som na zápasoch, takže veľa voľného času naozaj nie je.  

 

4. Čomu všetkému sa radi venujete vo svojom voľnom čase? 

 

Ako som spomínal, veľa voľného času nie je počas roka. Jedine cez futbalové prestávky, 

v lete si rád zahrám tenis a footgolf. Počas zimnej prestávky chodím lyžovať. 

 

5.   Čo by ste odkázali našim žiakom na obdobie letných prázdnin? 

 

Aby si ich užili a načerpali sily do nového ročníka. Mali ťažké obdobie kvôli výpadku zo 

školy pre Covid-19. Bude dôležité, aby boli v kontakte s kamarátmi, chodili von, užili si 

voľno nie len prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj  v skutočnosti... 

 

A že pán učiteľ Dominik Ivanko nie je žiadne „béčko“, si môžete prečítať 
nižšie...:) 

 

Mgr. Dominik Ivanko   

 

Stredná škola: Gymnázium Pavla 

Horova – Michalovce 

 

Vysoká škola: Fakulta telesnej 

výchovy a športu Univerzity 

Komenského v Bratislave 

 

 

 



Hráčska kariéra: 

2002 – 2012 akadémia MFK Zemplín Michalovce 

2013 – 2014 – CFK Pezinok 

2014 - Admina Gfohl (Rakúsko) 

2015 – Weiden am See (Rakúsko) 

2016 – CFK Pezinok 

2017 – SE Rajkai (Maďarsko) 

2018 – MŠK Kráľová pri Senci 

2019 – FK Inter Bratislava 

 

Trénerská kariéra: 

2012 - Tréner mládeže U13 Pezinok 

2013 – Tréner mládeže U17 Pezinok 

2014 – Tréner mládeže U10 ŠK Senec 

2015 -  Šéftréner mládeže U11 ŠK Senec 

2016 - Šéftréner mládeže U11 FK Inter Bratislava 

2017 - Šéftréner mládeže U12 FK Inter Bratislava 

2018 - Šéftréner mládeže U12 FK Inter Bratislava 

2019 – Tréner mládeže U17 FK Inter Bratislava 

2020 - Tréner mládeže U19 FK Inter Bratislava 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019 – Regionálny tréner Bratislavského futbalového zväzu U17 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trénerské licencie: 

 

2012 - UEFA Grassroots C 

2014 - UEFA  B  

2016 - UEFA  A  

 

 

  



Ani  pani  učiteľka  Gašparová  nám  nepovedala  „nie“  na  naše 

otázky... 

1.  Pani učiteľka, aký bol Váš názor na karanténu, čo Vás najviac zasiahlo? 

Myslím, že celému ľudstvu to pomohlo, na chvíľu sa zastaviť a byť so svojou rodinou vo svojich myšlienkach,  

zaborení v knihách a v záhradách, športovať, variť, piecť.... 

Ja som sa s rodinou presťahovala na vidiek na Považí v blízkosti Piešťan. Musím povedať, že som nemala jediný 
deň, že by som sa nudila. 

Čo ma najviac zasiahlo? 

Nikdy mi ani vo sne nenapadlo, že by som v mojom živote mohla zažiť niečo podobné. Zastavenie života 
uprostred kolotoča.  Mali sme pocit, že všetko zastalo, ale základný život išiel ďalej... 

Keď som sa pozrela cez okno von a videla som ľudí chodiť v rúškach, mala som pocit, že som sa ocitla v scifi 
filme. 

Aby ste si nepovedali o mne, že to je rojko s ružovými okuliarmi, tak na našu rodinu to taktiež doľahlo. Môj 
manžel je hudobník, ktorý sa živí hudbou. Mal plný kalendár hrania a zrazu sa mu všetko zrušilo a zostal bez 
príjmu. 

V tomto čase som mala syna na študijnom pobyte v USA. A zrazu musel všetko opustiť a vrátiť sa domov 
repatriačným letom, ktorý organizovalo ministerstvo zahraničných vecí. Moja dcéra zase objavila čaro kníh a 
čítala jednu za druhou. 

2. Vyhovuje Vám online vyučovanie? Čo je na ňom podľa Vás lepšie ako v škole a 
čo Vám, naopak, chýba? 

Pre nás učiteľov to bolo zrazu obdobie, kedy sme sa museli veľmi intenzívne vzdelávať a objavovať rôzne 
možnosti, ako vám deťom sprostredkovať učivo, utvrdiť prebraté a urobiť to zaujímavejším... 

Určite mi online vyučovanie vyhovuje viac ako zadávanie dištančných úloh. Vidím ako dieťa dané učivo 

pochopilo a na hodine je poriadok, nikto sa neprekrikuje, vždy má slovo iba jeden, to je to, čo sme sa vždy           

v škole učili a naučilo nás to až online vyučovanie. Môžeme mať aj individuálne konzultácie, ktoré deťom veľmi 

pomáhajú. 

Chýba komunikácia, skupinové práce, máme iba vymedzený čas... A robenie rôznych šibalstiev. 

3. Čo si myslíte o detskej psychike v terajšom krízovom období? Myslíte si, že deti 

vnímajú, čo sa okolo nich deje alebo to ignorujú? 

U každého dieťaťa je to odlišné. Veľmi dôležité je v akom prostredí žije, či má miesto, kde sa môže utiahnuť, 

kde prečítať knižku... 

Veľa rodičov zrazu zostalo doma, mali doma homeoffice, s malými deťmi sa museli učiť, navariť, urobiť im 

program. Určite to nemali všetci jednoduché. 

Veľa detí začalo intenzívnejšie tráviť čas na počítači a hrať počítačové hry. 

4. Máte nejaké plány na leto, na čo sa v lete tešíte? 

Zatiaľ konkrétne plány nemám. Určite budeme chodiť po krásach slovenskej prírody, Vysoké Tatry, Roháče,      

na chalupe je stále čo robiť,  máme v pláne aj rôzne športové výzvy a najviac sa teším na čítanie kníh. 

5. Čo by ste odkázali deťom na letné prázdniny? 
Aby si čo najviac oddýchli aktívnym pohybom, aby veľa čítali a boli so svojou rodinou a kamarátmi. Aby 

objavovali krásy nášho Slovenska, lebo máme čo spoznávať, prírodu, mestá, hrady a zámky... 



A na záver sme v tohtoročnom  letnom čísle vyspovedali 

aj pani učiteľku Kovárovú... 

 

1. Aký je Váš názor na to, čo sa okolo nás deje? Aký máte názor na dočasné povinné nosenie 

rúšok,  obmedzené spoločenské aktivity a uzavreté školy? 
Musíme si uvedomiť, že svet je momentálne skúšaný pandémiou. To znamená, že toto ochorenie zasiahlo celý 

svet. Slovensko sa nachádza v mimoriadnom stave, v ľudskej reči povedané “ako vo vojne”,  a tak sa musia aj 

všetci obyvatelia správať. Byť disciplinovaní. Nariadenia, ktorými nás vláda chcela ochrániť sú a boli na mieste. 

Je veľkým šťastím, že sa k tejto situácii postavili skoro a takto dôrazne. Tým pádom sme nedopadli a dúfam, že 

ani nedopadneme ako iné krajiny okolo nás. 

Nosenie rúšok? Toto rozhodnutie je správne, i keď sa mnohým nepáči. Výrazne klesli aj iné respiračné 

ochorenia u nás. Dobre vieme, že keď je niekto počas vyučovania v triede chorý - mnohokrát ochorie od neho aj 

niekto iný. 

Sama sa považujem za priateľa opery, navštevujem už od detského veku divadelné inscenácie. Divadlo mi 

chýba, ale musíme vydržať. Myslieť na to, že po každej noci vždy príde ráno a život sa vráti do starých koľají ako 

predtým,  avšak poučení týmto obdobím. 

Ja ani nikto z môjho okolia sme ešte nikdy nezažili, že by sa na tak dlho zavreli školy. Tento zážitok navždy 

ostane vo vašej pamäti, ako niečo jedinečné, i keď strašidelné pri pomyslení, že týmto krokom sme sebe aj 

svojim blízkym chránili zdravie a niekomu život. 

2. Je niečo, čo Vám vyhovuje na tomto stave? Ak áno, čo? 
Áno, život okolo nás sa zastavil, pre niekoho to bola katastrofa, pre niekoho zblíženie sa s rodinou, s Bohom, 

uvedomením si vlastného šťastia, priateľov. Pre niekoho znovuobjavenie krás života, prírody, spevu vtákov. 

Mnohí si začali všímať ako sa planéta Zem oživuje a očisťuje od dlhoročného vyčíňania človeka. Stačil mesiac 

nečinnosti človeka a nebo nad Zemou sa vyjasnilo. Toto obdobie však so sebou nesie aj tienisté stránky, 

depresie, ľudia prichádzajú o prácu, o zdravie, o život. 

Zistili sme, že možno nepotrebujeme toľkokrát do týždňa navštíviť obchodné centrum, nepotrebujeme chodiť 

do reštaurácie, na kávičku. Nepotrebujeme si kúpiť nový rúž :o), oblečenie, voňavku..... 

Toto obdobie v každom z nás zanechá stopu či už negatívnu, alebo pozitívnu, ale stále musíme mať na pamäti: 

“Všetko zlé je na niečo dobré.” 

3. Čo si budú ľudia podľa Vás najviac vážiť, keď sa situácia upokojí? 
Múdry človek sa poučí. Myslím, že si ľudia začnú viac vážiť svojich blízkych, prírodu, zdravie a slobodu. 

4. Čo najradšej robíte, keď máte trošku voľného času? 
Pri práci a staraní sa o rodinu  mi veľmi veľa voľného času neostáva, ale keď predsa - veľmi rada niečo vyrábam 

- mydlá, háčkujem, šijem rúška :o) a čítam skôr krásnu, ale aj odbornú literatúru. Veľmi rada jazdím na aute 

alebo na motorke, to bol môj sen už od mala - šoférovať :o). Tak si žijem svoj sen. 

5. A Vaše plány na leto? 
Ľudia sa pretekajú o to, kto kde bol a ako ďaleko. Často pre dobreznejúce názvy nevidia krásy našej rodnej 

zeme. Zodpovedný človek tento rok strávi prázdniny a dovolenku práve u nás na Slovensku. Práve pre ten fakt, 

čo som písala na začiatku – epidémia postihla celý svet a stala sa pandémiou.  

Ja samu seba považujem za cestovateľa, každú chvíľu hľadám zaujímavé miesta. Tento rok som sa nechala 

inšpirovať mojim žiakom zo 4.B, ako mamičke počas cesty na chalupu rozprával ku každej pamiatke, čo zbadali 

po ceste, povesť, čo si zapamätal z hodiny vlastivedy. Veľmi som na neho pyšná. Pôjdem cestovať po stopách 

povestí :o)                                                                                                                                        



Pani  učiteľka  Kovárová  sa  s nami  na  záver  rozlúčila  

slovami básnika  Milana  Rúfusa... 

https://www.youtube.com/watch?v=CqmSC1JTDGM 

 

Viem jedno hniezdo. 

Rád ho mám. 

V ňom ako v Božej sieti 

je mnoho otcov, mnoho mám 

a mnoho, mnoho detí. 

To hniezdo uvil Stvoriteľ. 

A sám aj určil komu: 

koho tam pozve prebývať 

do človečieho domu, 

kto si bude smieť odomknúť 

i zamknúť jeho bránu, 

kto pluhom krájať ako chlieb 

zem, Bohom darovanú. 

 

Viem jedno hniezdo, rád ho mám. 

Hreje ma dňom i nocou, 

vystlané mäkkou vravou mám 

a mozoľami otcov. 

 

Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 

Stráž nám ho neustále. 

Ach aspoň Ty ho, Veľký, chráň, 

keď si ho stvoril malé. 

 

 

Rozhovory pripravila: Eliška Žitná, 6. A 

https://www.youtube.com/watch?v=CqmSC1JTDGM


V tomto našom letnom čísle by sme Vám chceli predstaviť „spisovateľské 

črevo“ Vašej/našej spolužiačky/žiačky  Elišky Žitnej zo 6. A.  „Lienka“ je 

úžasná báseň, tak veríme, že Vás v týchto predletných dňoch poteší na 

dušičke... Nech sa páči... 

                                       LIENKA 

Ako malá nežná dáma, 

by chcela liezť do neznáma. 

Cítiť vôňu jarných kvetov, 

dodržiavať svoj šarm pritom. 

Elegantne po lúke lietať, 

fantastický talent zdieľať. 

Galantne tancovať po zarosenej tráve, 

hrejivé slnko si užíva práve, 

iskria vôkol nej lúče hravé, 

je to pre ňu zdravé, 

keď sa na ňu usmieva leto pravé. 

Lienka je ako lúčne žieňa, 

môže sa ukryť do trávy tieňa. 

Nosí na sebe sedembodkové šaty, 

obýva pestrofarebné jemné kvety, 



preskúmava aj ďaleké svety. 

Ráno sa umýva v čerstvej rose, 

skryje svoje nôžky bosé, 

tróni na veľkom liste, 

unavená zaspáva aj keď je počasie hmlisté. 

Váži si každý jeden slnečný lúč, 

zvláda však aj to, keď sú všetky lúče fuč. 

 

 

 

ELIŠKA ŽITNÁ, 6. A 



k 
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