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TRDIELKO 

Priateľstvá, 
zážitky, 

vzdelanie? 
Vstúpte so 

mnou, 

zistíme. 

Čo ma čaká v tejto 
škole 

zázračnej? 
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“Do skvelej školy si nechodíte ani tak 

po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a 

návyky. Po návyk udržať pozornosť, 

po umenie vyjadrovať sa, po umenie 

rýchlo si k niečomu vytvoriť 

stanovisko, po umenie rýchlo 

preniknúť do myšlienok druhých, po 

návyk dať na napomenutia                

a vyvrátenia dôkazmi, po umenie 

vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas 

alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj 

nepatrné detaily, po umenie pracovať 

na veciach, ktoré je možné v súčasnej 

dobe dosiahnuť, pre vkus, pre 

schopnosť rozlišovať, po odvahu a po 

mentálnu triezvosť. A nad všetko 

ostatné, do skvelej školy si chodíte po 

sebapoznanie.” – William Cory 

 

Vitajte u nás, v škole, kde žiakov 
nielen učíme, ale vedieme ich 
k učeniu sa a zároveň sa od nich 
učíme. 
 

Mgr. Erika Vasilenko 
 
 
 

 



  

 

 
 
 

Na známosť sa všetkým dáva 
mimoriadna, zvláštna správa. 

Tak, ako vždy v tomto čase 
začína sa škola zase ! 

 
Týmito slovami sme privítali žiakov 
našej školy, špeciálne tých 
najmenších  – prváčikov. Zišli sme 
sa slávnostne vyzdobenom 
školskom dvore, kde vládla už od 
rána skvelá nálada. Veselá hudba, 
pestré balóny, krst šlabikára a živá 
brána, to všetko čakalo na našich 
prvákov.  

Leť balónik leť, 
obleť celý svet. 

Každému  daj na známosť, 
mimoriadnu udalosť. 

Či som ONA, či som ON, 
dnes som sa stal prvákom! 

 
 

 

 
 

Okrem zamestnancov školy ich 
prišli privítať aj starosta MČ Miloš 
Ihnát, prednostka MÚ Beáta 
Zemková a zástupca RR Marek 
Fedoročko. Všetkým našim žiakom 
želám, aby  našli správnu mieru 
medzi učením a odpočinkom, 
povinnosťami a relaxom. Aby 
svojou usilovnosťou, slušným 
správaním, ústretovým prístupom k 
plneniu povinností, tvorivosťou a 
aktivitou vytvorili zo školy 
prostredie, kde budú dosahovať 
vynikajúce výsledky a kde sa budú 
cítiť príjemne. 

 Rovnako všetkým zamestnancom 
školy zo srdca Vám prajem veľa 
pozitívnej energie, pevné zdravie,  
množstvo pedagogického taktu, 
entuziazmus a kreatívne nápady pri 
napĺňaní našich spoločných cieľov. 

  

Mgr. Mária Horváthová 
riaditeľka školy 

 



  

  

 
 
Učiteľ ich formuje, zaúča do tajov 
písmen, počítania a nového školského 
sveta. Je im mamou i otcom, radí 
a pomáha im krôčik po krôčiku na dlhej 
ceste vzdelávania. 
     Takto sme aj my, učiteľky 1.ročníka, 
pristúpili k novej generácii prvákov. 
Rozdelili sme si triedy : 
1.A Mgr. Petrisková Ľudmila   
1.B Mgr. Fabianová Anna  
1.C Mgr. Képesová Dana  
1.D Mgr. Losenská Ivana .  
V septembri sme sa navzájom  
spoznávali a zvykali si na školský 
systém a domácu prípravu. 
Musím pochváliť aj rodičov, že svoju 
úlohu pri adaptovaní svojich detí  
zvládli na výbornú. Zo škôlkárov sa stali 
školáci. Žiaci si postupne osvojovali 
písmená, čísla, počtové úkony. Trieda 
1.A sa matematiku učí Hejneho 
metódou. Mnohí sa prvýkrát stretli 
s anglickým jazykom a informatikou. 
Veľmi sa im páčili aj hodiny telesnej 
výchovy v telocvični. 
     Jednu hodinu v týždni mávali so 
špec. pedagogičkou Mgr. Zuzanou 
Hronovou. Precvičovali si zábavnou 
formou pomocou postavičiek pána 
Dĺžňa, Otáznika , Hlasulienky a iných 
spájanie písmen do slabík a slov,  
rozdelenie hlások. Precvičovali obe 
hemisféry telocvičnými chvíľkami. 
     Počas roka navštívili s ŠKD aj 
svojimi p. učiteľkami školskú knižnicu. 
Uskutočnili množstvo akcií, návštevu 
bábkového divadla.  
 

 
Absolvovali sme besedy s RÚVZ, 
s policajtom . Stretli sa aj s kamarátmi 
z MŠ Čínska, MŠ  
Juhoslovanská a MŠ Budapeštianska 1. 
Na otvorených hodinách zo SJL, MAT  
a TSV ukázali, že sú veľkí žiaci a školy 
sa netreba báť. Šikovnosť a uvažovanie 
je však potrebné. Uskutočnili sme 
besedu Čítanie kníh starých rodičov 
v 1.C, kde p. Nagyová – babka Lukáša 
Jakubka ochotne a s radosťou 
porozprávala žiakom o škole 
v minulosti. Prečítali si knihu Kráľ času 
a spoločne sa o nej porozprávali. 
Niektorí žiaci už tiež vedeli čítať a radi 
sa pochválili. V decembri sa uskutočnilo 
divadielko v telocvični, v januári 
karneval. Zapojili sme sa do zberu 
papiera  a o Putovný pohár RŠ. 
Ani sme sa nenazdali a prišlo prvé 
polročné hodnotenie. Všetci prváci 
zvládli učivo, niektorí však musia ešte 
pridať. Ale verím, že spoločne s 
p. učiteľkami to zvládnu na jednotku.  
                               Mgr. Dana Képesová 
     
 
 

 



  

  

 

 
 
 
V školskom roku 2019/2020 prišli 
asistenti učiteľa spolu so špeciálnou 
pedagogičkou s novinkou, a to 
popoludniami, ktoré rozvíjajú 
kreatívne myslenie, čitateľské 
zručnosti a finančnú gramotnosť 
žiakov prvého stupňa.  V septembri 
sa uskutočnili tvorivé dielne              
s názvom Kreatívna jeseň. 
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si 
mali možnosť vyrábať rôzne 
predmety s tematikou jesene a 
blížiacich sa sviatkov. 
Deti s nadšením spolupracovali s 
asistentmi, ktorí tieto dielne 
organizovali a vyrábali, tvorili, 
rozvíjali sa.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Čitateľské vrecúška využívame pri 
rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. 
Dňa 13. 11. 2019 žiaci čítali 
Rozprávky o psíkovi a mačičke, 
avšak trochu netradične. 
Najprv si žiaci z prvého vrecúška 
vytiahli otázku pred čítaním, na 
ktorú krátko odpovedali, ako si 
predstavujú dej a postavy. 
Po prvom kole otázok deti opäť 
v relaxačnej, pokojnej atmosfére 
čítali vybranú rozprávku. 
Keď žiaci dočítali celú rozprávku, 
vyberali si otázky z vrecúšok 
s názvami: postavy, dej a prostredie 
a samostatne písomne odpovedali na 
vytiahnuté otázky. Výsledkom boli 
tvorivé mini projekty. 
Zámerom čitateľských dielní bolo 
pomocou otázok tvorivo spracovať 

text, deti mohli sami pretvárať dej, 
nakresliť mapu prostredia, 
predstaviť si, čo by robili v koži 
hlavných postáv. 



  

  

 
 

 
 
Hravá matematika zas rozvíja 
napríklad finančnú gramotnosť. 
Žiaci tretích ročníkov sa 
zoznamovali s rôznymi menami vo 
svete, neskôr venovali pozornosť 
domácemu euru, jeho rôznym 
hodnotám a podobám. Deti              
vždy s nadšením spolupracovali               
s asistentmi pri vypracovaní 
pracovného listu, ktorý bol 
zameraný na peňažné operácie.      

V asistentmi vytvorenom obchode si 
deti mohli urobiť menší nákup a 
vyskúšať platbu peniazmi, 
uvedomiť si hodnotu zaplatenej 
sumy a skontrolovať správnosť 
výdavku. Na záver deti odchádzali s 
vlastnoručne vyrobenými 
peňaženkami s čokoládovými 
eurami, čo ich nesmierne potešilo. 
 

Mgr. ErikaVasilenko

 

 



  

 

  
Ako tvoríme   
            všetkými  zmyslami  
                              na arteterapii 
 
Od septembra 2019 je v našej škole 
otvorený záujmový útvar pod 
ťažkým názvom arteterapia – je to 
jednoducho maľovanie a tvorenie 
spolu s relaxačnou hudbou.  
Krúžok vedie špeciálna pedagogička  
Mgr. Zuzana Hronová. Každý 
mesiac máme nejakú inú techniku, 
ktorej sa venujeme.  
 

 
 
Na krúžku každý pracuje na svojom 
originálnom výrobku, témy sú vždy 
voľné. Vždy si pri práci vyberáme 
hudbu, ktorá sa nám páči a tak je na 
krúžku zväčša veselo.  

Na jeseň sme tvorili z prírodných 
materiálov – do školy sme si nosili  
vetvičky, kamienky, listy a tvorili 
sme z nich ikebany a obrazy, 
dokonca sme mali aj tekvicovú 
party.   Neskôr sme tvorili 
prostredníctvom techniky quiling – 
nalepovali sme papierové pásiky do 
rôznych tvarov.  
 

 
 

 
 



  

 

 
 
Keď prichádzali Vianoce, tak sme 
sa tvorili na vianočnú tému. 
Vytvorili sme jednoduchý anjelský 
zbor z papiera,  adventný kalendár 
a úspech malo tvorenie darčekov 
technikou origami. Tesne pred 
Vianocami sme maľovali čarovné 
mandaly želaní.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V druhom polroku sa učíme vyšívať 
krížikovým stehom a vo februári 
sme začali pracovať s obyčajnými 
vodovými farbami neobyčajným 
spôsobom. Na túto tému sme mali aj 
otvorenú hodinu, na ktorú prišli aj 
deti, ktoré inak na krúžok nechodia.  

 
Tým, že je techník a možností 
tvorenia veľa, každý si nájde to, čo 
ho baví. Je fajn, keď si vytvorené 
dielo môžeme zobrať domov. 
Krúžok nám dáva veľa inšpirácií, 
podporuje našu tvorivosť, vždy si na 
ňom užitočne oddýchneme 
a zabavíme sa.   
 

Žiaci zo záujmového útvaru     
                           Arteterapia 



  

  

 

 
 
Povolanie, ktoré sa stalo súčasťou 
dnešnej doby. Nebolo to vždy takto, 
učiteľ musel svoju náročnú prácu 
zvládať sám. Hektická doba, pre 
ktorú je úplne bežné, že už od 
útleho veku deti vedia používať 
mobily, sťahovať si rôzne aplikácie, 
hrajú často hry, ktoré možno ani ony 
samy nemajú pod kontrolou. Je to 
daň za rýchlo sa rozvíjajúce 
technológie.  
A to je asi jeden z dôvodov, prečo je 
čoraz viac detí, ktoré majú rôzne 
problémy s učením. Je to nielen 
učenie, ale aj spôsob ako sa začleniť 
k ostatným deťom. Už v minulosti, 
ak bol niekto iný, čo sa týkalo 
výzoru, farby vlasov alebo 
správania, tak bol jednoducho 
považovaný za iného. Aj dnes si 
povieme: ,,Ten je iný.“ A tak 
nastupujú asistenti učiteľov, ktorí 
majú uľahčiť týmto deťom ich život 
v triedach. Jednak pomôcť 
s učením, ale aj, aby ich spolužiaci 
brali takých akými sú, dokázať ich 
rešpektovať. Deti vedia často 
prekvapiť. Myslela som si, že  
 
 
 

 
 
 
prechod na druhý stupeň bude pre 
takéto deti veľmi ťažký a žiak ho 
ťažko zvládne. A práve naopak, žiak 
dozrel, to čo sa zdalo byť absolútne 
nemožné, zrazu celkom fajn zvláda. 
Preto je táto práca zaujímavá 
a skoro každý deň prináša inú 
skúsenosť. Osobne si myslím, že 
úlohou asistenta je nielen pomôcť 
deťom s učením, ale byť 
empatickým, dokázať ich počúvať, 
povzbudiť ich, motivovať. Pri tejto 
práci zistíte, že aj deti majú svoje 
problémy, boliestky, občas sa Vám 
zveria so svojimi pocitmi či 
túžbami, čo by chceli v budúcnosti 
robiť. 
Častokrát obdivujeme známe 
osobnosti z oblasti kultúry alebo 
športu. Medzi mnohými sú práve 
osobnosti, ktoré mali takéto 
problémy v škole s učením a dnes sú 
z nich výnimoční ľudia. Jednoducho 
sa nevzdali a zo svojej nevýhody 
urobili výhodu.  
 

Valéria Tomčová 
asistent učiteľa

 
 



  

  

 

 

 
Na našej škole funguje žiacky 
parlament od školského roka 
2019∕2020. Je iniciatívnym 
a pomocným orgánom, ktorý 
vyjadruje a presadzuje záujmy 
žiakov v oblasti výchovy 
a vzdelávania.  Jeho členmi sú žiaci 
všetkých tried štvrtého až deviateho 
ročníka, ktorých do žiackeho 
parlamentu nominovali žiacke 
kolektívy. Stretnutia členov 
žiackeho parlamentu sa konajú 
pravidelne, spravidla raz za mesiac. 

     
Členovia prinášajú na stretnutia 
námety, ktoré sa týkajú organizácie 
života v škole, prípadne požiadavky, 
o ktoré majú žiaci záujem, problém 
na riešenie. Námety sú 
prediskutované na stretnutiach 
žiackeho parlamentu.  
 
 
 
 

 
 
Na získavanie poznatkov žiakov 
slúži aj schránka dôvery, do ktorej 
môžu žiaci vložiť svoje podnety na 
riešenia, sťažnosti, návrhy aktivít.  
 

 
    
Aktivity na škole sú venované 
významným dňom a výročiam ako 
napr. Medzinárodný deň tolerancie, 
Medzinárodný deň rasovej 
diskriminácie, Deň sv. Valentína, 
Vianočná pošta, Deň učiteľov 
a pod.. Skúsenosti z organizovania 
aktivít potvrdili, že predpokladom 
úspechu je dobrá propagácia 
a taktiež aj správny a rýchly prenos 
informácií do jednotlivých tried.  
 

Mgr. Tünde Tizslaviczová,  
školský psychológ



  

  

 

 

Aj na našej škole si 16.10.  
pripomíname Svetový deň zdravej 
výživy a pri tejto príležitosti pani 
učiteľky s láskou pripravili nátierky, 
koláčiky či šaláty z ovocia 
a zeleniny a aj pani kuchárky urobili 
všelijaké dobrôtky. Žiaci prvých 
ročníkov vystúpili s krátkym 
kultúrnym programom. Rodičia 

spolu s prvákmi 
ochutnávali a 
vymieňali si 
skúsenosti pri 

príprave 
zdravých jedál. 
Pomohli im aj 
recepty od pani 

učiteliek. 
Spoločne sme strávili príjemné 
popoludnie. 
 
Zároveň sa v tento deň uskutočnil 
v oddeleniach ŠKD tradičný Ovocný 

deň. Deti si doniesli rôzne druhy 
ovocia a spoločne z nich vytvorili 
rôznorodé zaujímavé chutné jedlé 
obrazce. Na záver sa uskutočnili 
ochutnávky. Netrvalo dlho a ovocné  

 
misy boli prázdne. Deťom sa 
popoludnie veľmi páčilo. 
 
Po celý školský rok 2019/2020 čaká 
žiakov 200 gramov čerstvého ovocia 
a zeleniny každý týždeň vďaka 
spoločnosti Kaufland a aj všetkým 
Vám, ktorí ste prispeli k tomu, že sa 
naša škola stala víťazom súťaže 
Čerstvé hlavičky. A koncom 
októbra pripravila spoločnosť 
Kauflad pre našu školu zábavno-
vzdelávacie podujatie, ktoré si užili 
žiaci všetkých ročníkov. A preto 
ďakujeme za podporu pri takýchto 
súťažiach všetkým rodičom 
a priateľom školy. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ochutnávka zdravej výživy 
 
Ako sme už spomínali, tradične 
v októbri  sa na našej škole koná 
ochutnávka zdravej výživy. Ani 
tento rok nebol výnimkou. 
16.októbra  otvorila naša škola opäť 
dvere školskej jedálne aj pre našich 
rodičov prvých ročníkov 
a samozrejme žiakov, kde ich už  
čakali  plné stoly jedál zdravej 
výživy. Touto výnimočnou akciou 
sme chceli privítať našich nových 
žiakov a rodičov a zároveň im 
prijemnou formou pripomenúť 
dôležitosť zdravého stravovania, čo 
je jedným z hlavných pilierov 
zdravého životného štýlu. Pri tejto 
príležitosti sa naši prváci predstavili 
aj krátkym programom, ktorý 
pripravili pani učiteľky prvých 
ročníkov. Rodičia a deti mohli 
ochutnať zdravé nátierky, šaláty, 
koláče, chlebíky či nápoje. Po 
programe bol každý účastník  

 
 
 
 

 
obdarovaný receptami, ktoré mohli 
nájsť na štedro prestretých stoloch 
v našej krásnej škole a spoločne 
s deťmi ich pripraviť aj v domácom 
prostredí. Všetkým ďakujeme za 
účasť. 

Mgr.  Gizela Pipjaková 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 

 

 
 
  
 
 
Rok 2019 sa v Košiciach niesol 
v duchu dobrovoľníctva, keďže naše 
mesto sa hrdilo titulom Európske 
hlavné mesto dobrovoľníctva. 
Metropola východu titul získala ako 
prvé mesto z krajín strednej 
a východnej Európy 
a ako šieste 
európske mesto 
v poradí. Naša 
základná škola sa 
nenechala zahanbiť 
a zrealizovala na 
svojej pôde, či pôde 
sídliska Ťahanovce, 
hneď niekoľko 
dobrovoľníckych projektov. Je 
potrebné pripomenúť, že škola sa 
venuje dobrovoľníctvu a vedie 
k tomu žiakov už niekoľko rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 19.10.2019 sa žiaci našej školy 
zúčastnili dobrovoľníckej aktivity 
Deň pre sídlisko II. Zámerom bolo 
vyzbieranie odpadkov na sídlisku 

Ťahanovce. Teší nás 
účasť žiakov  
1. aj 2. stupňa. 

Zvláštnymi 
„úlovkami“, ktoré 
sme našli pohodené 
v kríkoch alebo na 
trávniku boli detský 
bazén, slnečník, 
hrnce a ďalšie 

predmety, ktoré nemajú čo robiť na 
sídliskovej zeleni. Ďakujeme 
žiakom, ktorí sa akcie zúčastnili a 
svojou aktivitou prispeli k tomu, 
aby sa ľudia na Ťahanovciach cítili 

lepšie. 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
V jednu krásnu októbrovú sobotu sa 
zamestnanci, žiaci, rodičia 
a priatelia školy zas podujali ku 
skrášleniu priestorov školského 
areálu a s dobrou náladou sa pustili 
do maľovania oplotenia a príprave 
okrasných kvetináčov vyrobených 
z opotrebovaných pneumatík, čím 
sme prispeli k ich recyklácii. Tento 
deň sa niesol v duchu 
spolupatričnosti a dobrej nálady aj 
vďaka výbornému občerstveniu, 
ktoré pripravili pre všetkých pani 
učiteľky a hudbe, ktorá  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spríjemňovala prácu. Najväčšou 
odmenou za dobre odvedenú prácu 
bol pohľad na krásne žiarivý nový 
plot. A každodenná cesta do školy, 
ktorá okolo neho vedie, je hneď 
príjemnejšia.   

Mgr. Erika Vasilenko 
 

 
 

 

 
 



  

  

 
 
 
V stredu 23.10.2019 sme sa my, 
členovia rovesníckej skupiny a žiaci 
8. C triedy zúčastnili veľmi 
zaujímavej  a nevšednej exkurzie. 
Autobusom č. 27 sme sa priviezli na 
železničnú stanicu, kde už bol 
pristavený naozaj  mimoriadny 
„protidrogový vlak“, ktorý 
interaktívnym spôsobom pôsobil  na 
návštevníkov. 
Ponúkol hlbšie možnosti zamyslenia 
sa nad nebezpečím užívania drog. 
Aj z vonkajšej strany vyzeral trochu 
strašidelne, lebo všetky okná  boli 
zalepené a  pomaľované zvláštnymi 
kresbami, a to sme ešte vôbec 
netušili, čo nás čaká vo vnútri. 
Privítali nás organizátori až z Prahy, 
ponúkli čajom a banánom. Každý 
dostal dotazník, ktorí sme počas 
prehliadky  vypĺňali a vpisovali 
svoje názory. 
Každý vagón bol rozdelený na dve 
časti premietacou stenou. Po 
zhliadnutí filmu sa stena dvihla a za 
ňou sa objavila časť z filmu. 
Napríklad bar, havarované auto, 
väzenská cela, drogové dúpä,  
 
 
 

 
 
 
 
vyšetrovacia miestnosť….. . 
Posledná miestnosť bola oblepená 
polystyrénom s pripnutými 
odkazmi. Bolo ich veľmi veľa. Aj 
my sme mohli napísať svoj názor 
a nechať odkaz ďalším 
návštevníkom. To sme aj urobili. 
Myslím si, že  pre každého z nás to 
 bol veľký nevšedný zážitok, 
z ktorého si vezmeme do života 
ponaučenie. Škoda, že vlak bol  
v Košiciach iba jeden deň. 
Ďakujeme. 
 
Napísala členka rovesníckej skupiny            
                                          Veronika 

 

 



  

  

V piatok 27.09.2019 sme sa 
zúčastnili Dňa otvorených dverí 
Ústavného súdu SR. Po príchode na 
Ústavný súd nás čakala 
bezpečnostná prehliadka a prechod 
skenermi. Hneď potom nás pani 
sprievodkyňa zaviedla do 
pojednávacej miestnosti, v ktorej sa 
uskutočňujú prevažne verejné 
zasadnutia senátov a pléna. Mohli 
sme si vyskúšať talár ústavného 
sudcu a posadiť sa na miesta pléna 
Ústavného súdu. 
Oficiálne otvorenie DOD začalo 
kultúrnym predstavením na tému 
spravodlivosť, nasledoval príhovor 
predsedu Ústavného 
súdu Slovenskej 
republiky Ivana 
Fiačana. Po 
ukončení oficiálnej 
časti programu 
za prítomnosti 
sprievodkyne sme si 
prezreli vnútorné 
priestory budovy. 
Videli sme niektoré 
kancelárie sudcov, Sieň nezávislosti, 
v ktorej prebiehajú neverejné 
zasadnutia, nahliadli sme do 
kroniky, videli sme  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
portréty všetkých bývalých sudcov, 
oboznámili sme sa s dielami 
známych umelcov, ktoré sú 
umiestnené vo vnútorných 
priestoroch budovy. Na nádvorí 
Ústavného súdu nás čakal skvelý 

program – skladanie 
puzzle s motívom 
Európy, zábavný 
kvíz o rôznych 

Európskych 
krajinách. 

Záchranári nám 
predviedli ukážku 
prvej pomoci a mali 
sme možnosť si to 
aj vyskúšať. 

Program bol vynikajúci, videli sme 
aj úžasné spevácke a tanečné 
výkony.  
Domov sme si odniesli nielen 
krásne zážitky, ale aj zaujímavé 
suveníry. DOD sme si všetci užili a 
sme radi, že sme práve my mohli 
vidieť priestory, ktoré nie sú 
verejnosti bežne prístupné. 
 
               Napísala žiačka 9.A triedy. 

 
 



  

  

 
 
Deti na našej škole majú hodiny 
informatiky už od prvého ročníka. 
Ak by si niekto myslel, že sa chodia 
na hodiny informatiky len hrať, 
myslel by si zle. Už od prvého 
ročníka deti učíme nielen to, ako na 
počítači pracovať, a to hlavne písať 
a používať rôzne programy, ale aj 
to, čo to ten počítač vlastne je. 
Predsa len vyrastajú do sveta, 
v ktorom sa bez základných 
technických počítačových zručností 
už nezaobídu.  
 
Okrem štandardného vyučovania 
v rámci predmetu informatiky sa 
ako škola, a teda aj jej žiaci, 
zapájame do veľkého počtu rôznych 
aktivít. Niektoré z nich sú súťažné, 
ako napríklad Fullova ruža, kde 
môžu žiaci preukázať svoje tvorivo-
umelecké zručnosti pri tvorbe 
elektronických výtvarných dielok.  
 
Medzi ďalšie súťaže, ktorých sa naši 
žiaci zúčastňujú a často 
neodchádzajú bez cien, patrí aj 
súťaž v tvorbe prezentácií na 
vybranú tému, ktorú organizuje 
CVČ  alebo akcia Dni energií v 
organizácii Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej v Košiciach. 
Deti si na akciu pripravujú 
prezentácie a plagáty zamerané na  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
spôsoby šetrenia energií, rôzne 
vynálezy, resp. vytvoria modely 
technických zariadení.  
 
Okrem už spomínaných súťaží sa 
v rámci predmetu informatiky 
zapájame aj do mnohých ďalších, 
ako sú napríklad celoslovenská 
súťaž IQ 
Olympiáda 
(zameraná 
na logicko-
analytické 
myslenie 
žiakov), 
Junior 
Admin 
(zvládnutie 
a využitie 
sieťových 
technológií v praxi), naša vlastná 
celomestská súťaž v tvorbe 
animácií, prezentácií a krátkych 
videí, a iné.  
 
V rámci celoslovenského projektu 
IT Akadémia, ktorého je naša škola 
partnerom, máme technicky plne 
vybavené IT Science laboratórium, 
v ktorom si naši žiaci môžu rozšíriť 
vedomostné obzory  a technické 
zručnosti nielen v oblasti 
programovania (Scratch, Logo ), ale 
aj robotiky. 



  

 

 Na škole funguje krúžok zameraný 
práve na tvorbu robotických lego 
systémov (LegoMindstorm).  
 
Okrem toho sme sa už druhý rok 
zapojili do celosvetovej aktivity 
CodeWeek. V rámci tejto aktivity sa 
na našej škole v októbri 2019 konal 
worhshop pod vedením školených 
lektorov, v rámci ktorého sa deti 
mali možnosť oboznámiť aj  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s rôznymi inými programovacími 
robotickými systémami alebo 
rozšíriť svoje obzory 
v programovacom jazyku Scratch. 
Tento workshop mal veľmi 
priaznivú odozvu ako medzi  
učiteľmi, tak aj medzi žiakmi, preto 
ho budúci rok v prípade možnosti 
určite zopakujeme.  
 

Ing. Lenka Macková, PhD.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
Spočítajte všetky trojuholníky na obrázku. Koľko ich na obrázku vidíte? Nemajte  
strach, nie je ich až tak veľa, len to chce trochu trpezlivosti. 

 
 
Tento matematický hlavolam, pochádza z prijímacích skúšok na univerzitu z roku 
1869. Každý obrázok predstavuje ukryté číslo. Vašou úlohou je zistiť, akú 
hodnotu má srdce, retiazka a hodinky.  

 



  

 

 
 
 
Po minuloročnom  záujme žiakov o 
kúzelnú fyziku  sa  Rada rodičov 
rozhodla tento zážitok umožniť 
našim žiakom aj v tomto školskom 
roku. Zábavno-vzdelávacie i tvorivé 
podujatie s názvom KÚZELNÁ 
FYZIKA predstavilo našim žiakom 
druhého, štvrtého a aj šiesteho 
ročníka pásmo experimentov           
s fyzikálnou podstatou a často 
neočakávaným i prekvapivým 
dejom – fyzikálnymi  kúzlami.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Počas predstavenia mali možnosť 
zistiť, že deje, s ktorými sa denne 
stretávajú, sú v skutočnosti vlastne 
deje fyzikálne.  
Jednotlivé experimenty boli  
vyberané tak, že zaujali divákov 
všetkých vekových kategórií.  
Bolo to skvelé! 
Za všetkých zúčastnených Rade 
rodičov veľmi pekne ďakujeme.  
 

Mgr. Mária Horváthová 
riaditeľka školy

 

          



  

 

 
 
21. február je celosvetovo známy 
ako Medzinárodný deň 
materinského jazyka. Cieľom tohto 
dňa je pripomenutie, poznávanie 
a precvičovanie materinských 
jazykov po celom svete. Aj na našej 
škole sme si tento deň pripomenuli 
rôznymi aktivitami. Vypočuli sme si 
rozhlasovú reláciu , vyrábali 
z papiera knihy, do ktorých 
vpisovali písmená abecedy, vybrané 
slová, slovné druhy a tvorili básne. 
Žiaci pracovali s veľkým zanietením 
a nadšením nakoľko aktivity boli 
veľmi zaujímavé. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rodná reč 
 

Slovenčina, ty rodný jazyk môj, 
naučiť sa ťa bol teda boj. 

Všetky tie tvrdky, výnimky, cudzie 
slová, 

Človek sa narobí, kým to zdolá. 
 

Ach, ty reč moja materinská, 
kto ju spozná, toho si získa. 

Tá krátka, dlhá slabika, 
Je ľubozvučnejšia než hlaholika. 

 
Samuel Kakalejčík, 7.B 

 

 

 



  

 

 
 

Slovenčina 
 

Slovenčina moja rodná, 
na slová si veľmi plodná. 

Príslovky či zámená, 
čo to vlastne znamená. 

 
V diktáte je my a mi, 

nikdy neuhádnem správne i. 
Cez prestávky hútam len, 
ťažko určím vetný člen. 

 
Predmet, podmet, prísudok, 

strácam pritom úsudok. 
Vybraných slov je ako maku, 

nezmestia sa do ťaháku. 
 

Príslovkové určenie, 
to je pre mňa mučenie. 

Mužský, ženský, stredný rod, 
kam však patrí vodovod? 

 
Posledný je siedmy pád, 
ten má asi každý rád. 

Naša ťažká gramatika, 
je však ľahšia než matika. 

 
Natália Vincejová, 7.B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk 
 

Slovenčinu pozná každý, 
či je milý a či vážny. 

Naša slovenčina nemá pravidiel málo, 
Pre Štúra to veľa znamenalo. 

 
Ľudovít Štúr bol veru pán slovenčiny, 

Učia sa ju od Košíc až do Žiliny. 
Niektorí ju majú radi, 

Iní si s ňou nie a nie dať rady. 
 

Patrik Vavrek, 7.B 
 

 
 



  

 

 
 
Každý rok na našej škole 
prebieha súťaž v zbere  papiera. 
Tri najaktívnejšie triedy dostanú 
finančnú odmenu a deň voľna 
organizovaný triednou pani 
učiteľkou. Našej triede sa 
podarilo v piatom aj v šiestom 
ročníku umiestniť na 3. mieste.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triedna pani učiteľka 
zorganizovala v septembri výlet 
do Aquacity Poprad. Počasie 
bolo nádherné a my sme využili 
tento deň na relax, kúpanie 
a zábavu. Dúfame, že aj v tomto 
školskom roku sa nám podarí 
umiestniť na niektorom z prvých 
troch miest.   
                                7.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
Deň Zeme v ŠKD bol kvôli 
pandémii koronavírusu v tomto 
školskom roku netradičný.   
V dňoch 21. 4. až 30. 4. 

2020 vyhlásili naše milé pani 
vychovávateľky prostredníctvom 
EduPage alebo cez maily 
výtvarnú súťaž Naša modrá 
planéta pre všetky deti ŠKD. 
Najprv deťom posielali rôzne 
motivačné prezentácie, nápady a 
linky      na  zaujímavé stránky            
s environmentálnou tematikou.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Týkali sa všetkých oblastí:  
triedenia, recyklácie odpadov,  
živočíšnej i rastlinnej ríše. 
Technika, formát a veľkosť boli 
ľubovoľné. Deti mohli kresliť 
doma i vonku na prechádzke      
v prírode, či v záhradke. Potom 
vychovávateľky ich výtvory 
spätne cez EduPage alebo maily  
zozbierali. To, čo sa deťom na 
Zemi páči, ako by mala vyzerať, 
ako by sa človek mal správať     
k Zemi je zhrnuté v ich prácach, 
ktoré sú zverejnené aj na 
stránkach školy. 

Tím ŠKD a deti 
 

 



  

 

 
 

 
 
31. januára 2020 žiaci 3. - 9. ročníka 
na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach 
prežili zaujímavý deň.  
V priebehu celého dopoludnia sa na 
škole konali aktivity súvisiace so 
75. výročím skončenia druhej 
svetovej vojny. K danej udalosti 
bola inštalovaná výstava, ktorá        
v podobe filmu poukazuje na 
najvýznamnejšie udalosti z dejín 
druhej svetovej vojny.  
 

 
 
To, ako si žiaci predstavujú mier, 
mohli vyjadriť vo výtvarnej súťaži 
na tému: "Mier je..." 
Zúčastnilo sa jej štyridsaťšesť 
žiakov z 5. - 9. ročníka. Ich práce 
neskôr posúdila a odmenila odborná 
porota.  

 
 
 
 

 
Žiaci deviateho ročníka sa potešili 
stretnutiu s pamätníčkami 
preživšími druhú svetovú vojnu. 
Spomienky pani Galiny Burešovej   
a Anny Školovej si vypočuli            
s veľkým záujmom.  
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločne so vzácnymi hosťami si 
potom pozreli výstavu 
výzbroje a výstroja 
vojakov z druhej 
svetovej vojny, ktorú 
pripravili členovia 
Klubu vojenskej 
histórie  
"Pravda víťazí".  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na tejto výstave sa zúčastnili aj pán 
starosta MČ - Sídlisko Ťahanovce 
Mgr. Ing. Miloš Ihnát a pracovníčka 
sekretariátu pani Jarmila Repčíková. 
Obaja vysoko ocenili úroveň 
pripravenej akcie. 
 

 
 

  

 

 

 
 
 



  

 

Druhá svetová vojna  
           (úvaha) 
 
Možno to znie divne, ale doma sa 
často rozprávame o tejto téme. 
Mame záleží na tom, aby sme 
o vojne vedeli čo najviac. Myslí si, 
že by ľudia nemali zabudnúť a mali 
by sa jej báť, aby sa viac 
nezopakovala. 
Mama má kamarátku, ktorá sa 
druhej svetovej vojne venuje, 
napísala už niekoľko kníh a veľa 
článkov. Hovorí mame príbehy, 
ktoré nám potom doma rozpráva. 
Mňa najviac dojímajú príbehy 
z koncentračných táborov, ako ľudia 
dokázali navzájom ubližovať 
druhým a najmä deťom. Mamy by 
nemali nikdy vidieť umierať svoje 
deti, a ani deti svojich rodičov. 
Niečo podobné by sa už nikdy 
nemalo stať. Nedávno sme si pozreli 
video na internete spojené 
s odhalením pamätníka obetí 
holokaustu, ktorý je Budapešti.                 
Je venovaný židom, ktorých Nemci  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
priviedli na nábrežie Dunaja. Bolo 
ich 60. Muži, ženy, deti... 
Všetci sa museli vyzuť. Vojaci ich 
spútali reťazami, prvého zastrelili 
a ten mŕtvy padol do vody. Postupne 
tam stiahol všetkých ostatných. 
Nemci ušetrili náboje. Jedným 
zavraždili 60 ľudí. Na brehu po nich 
ostalo len 60 párov topánok. Turisti 
sa môžu pomedzi ne prechádzať, 
zapáliť sviečku a vyjadriť úctu. 
Smútok vyvoláva najmä pohľad na 
tie detské. Je neuveriteľné, čoho 
boli ľudia vo vojne schopní. 
Takýchto masových popráv bolo 
mnoho. 
Aj keď je vojna veľmi smutnou 
témou, som rada, že sa o nej v mojej 
rodine hovorí. Už dnes viem, že aj 
ja budem svojim deťom hovoriť 
o vojne. Nie preto, aby som ich 
vystrašila, ale preto, aby vedeli, aká 
je vojna zlá a aby nezabudli.         
                       

 Lásková Martina, 9.C



  

  

Druhá svetová vojna    
           (úvaha) 
 
         Druhá svetová vojna. Táto etapa 
života mnohých pamätníkov mi naháňa 
hrôzu a vyvoláva vo mne zimomriavky. 
Veď to predsa bolo len nedávno. 
Jedným z pamätníkov je aj môj zlatý 
dedko. Narodil sa 25. 10. 1939. Veľmi 
často spomína so slzami v očiach na 
svoje ťažké detstvo. Vyrastal na Šariši, 
v malej dedinke v Čergovskom pohorí. 
Ich obec bola na zozname obcí, ktoré 
mali byť vypálené a obyvatelia mali byť 
postrieľaní. Prečo? Z jednoduchého 
dôvodu. Dedinčania s dobrým srdcom 
riskovali svoje životy, aby pomáhali 
partizánom. Nosili im do hôr všetko 
potrebné, hlavne jedlo, aby prežili, lebo 
si ich vážili za ich odvahu a snahu 
oslobodiť ich obec od okupácie 
nacistami. Našťastie však prišla 
sovietska armáda a obec Šarišské 
Sokolovce neľahla popolom a ja mám 
teraz vďaka Bohu najlepšieho starého 
otca na svete, ktorý dodnes nevie 
zabudnúť, ako naňho, na malého 
chlapčeka, mieril samopalom nemecký 
vojak a vyhrážal sa mu zabitím. Toto sú 
skutočne hrozné a veľmi ťažké 
spomienky.  
            Nikdy sa to nemalo stať, táto 
nezmyselná vojna nemala nikdy 
vypuknúť. V 20. storočí, keď už ľudia 
boli na pomerne vysokej vedeckej 
a technickej úrovni, odrazu sa podarilo 
Adolfovi Hitlerovi zmanipulovať masy 
ľudí a presvedčiť vplyvných politikov, 
že jeho scestné myšlienky o jednej rase, 
s cieľom ovládnuť krajiny, sú tie jediné 
správne. Dodnes nerozumiem prečo títo 
vplyvní politici súhlasili s masovým  
 
 
 

 
 
 
 
vyvražďovaním určitých skupín 
obyvateľov, prečo sa hrali na Boha 
a prečo sa pristúpilo k výstavbe 
vyhladzovacích táborov. Nikdy sa to 
nemalo stať, nikto nemá právo zobrať 
inému život, nikto nemá právo nikoho 
mučiť a selektovať rasy žiadnej vekovej 
kategórie. Naháňa mi to hrôzu pri 
pohľade na bezmocné a vystrašené tváre 
deportovaných ľudí na smrť. Tieto 
objekty koncentračných táborov dodnes 
doslova dýchajú smrťou, kričia ako 
memento do diaľav, aby sa to 
nezmyselné zabíjanie už neopakovalo. 
Mám pocit, akoby z každého múra 
vychádzali kričiace hlasy zúfalých 
a plačúcich ľudí. 
             Ľudstvo sa však stále zjavne 
nepoučilo, dodnes trvajú vo svete 
vojnové konflikty, pričom zomierajú 
nevinní. Koľko takýchto nevinných ľudí 
zomrelo v druhej svetovej vojne 
v hrôzostrašných, vyhladzovacích 
táboroch krutou smrťou, koľko 
vystrašených ľudí zomrelo vo 
vypálených obciach, koľko hrdinských 
vojakov ostalo rozstrieľaných 
a zmrzačených na bojových poliach... 
Títo všetci mali svoje sny, svoje životné 
plány, lenže vojna im vzala všetko, 
vzala im nádej, vzala im to najcennejšie 
– život. Preto mám pri týchto troch 
slovíčkach – druhá svetová vojna - 
stiahnutý žalúdok. Každá vojna prináša 
len zlo, hrôzu, bezmocnosť, slzy 
a trápenie. Ľudstvo by sa už konečne 
malo spamätať, lebo zmyslom života nie 
je rabovanie, zabíjanie za účelom zisku, 
ale pokora, skromnosť, obeta a láska. 
Možno to raz ľudstvo pochopí. Možno... 

                     
Dominik Beluško, 9.C 



  

  

 
Bol krásny marcový deň 
a naradostené deti kráčali smerom 
ku škole. Bolo po jarných 
prázdninách a každý sa chcel so 
spolužiakmi podeliť o to, čo počas 
voľných dní zažil. Niekto sa vrátil 
z lyžovačky, iný z wellness pobytu, 
ďalší zas spokojne leňošili doma. 
Do školy sa kráčalo o čosi ľahšie, 
lebo vo vzduchu bolo cítiť jar, slnko 
pohládzalo deťom tvár a vedeli sme, 
že väčšia časť školského roka je za 
nami.  
V škole, a nielen v nej, sa šírili 
šumy o akejsi viróze, ktorú svet 
nevie skrotiť. Zrazu bolo zvláštne, 
keď niekto v kolektíve prišiel zo 
zahraničia a premkol nás strach 
z neznámeho. Nastala akási neistota, 
školy na západnom Slovensku sa 
začali zatvárať a žiaci dúfali, že aj 
im sa predĺžia prázdniny. Stalo sa. 
13. Marca sa naša škola zatvorila, 
no prvotný ošiaľ z prázdnin netrval 
dlho. Veľmi rýchlo si učitelia 
a chvalabohu i žiaci uvedomili, že 
neboli vyhlásené prázdniny, školský 
rok trvá a je potrebné sa učiť. A tak 
sa začali vzdelávať všetci, no 
tentoraz on-line.  Učitelia sa snažili 
priblížiť čo najviac žiakom, skúmali  
 
 
 
 

 
 
 
a prebdeli nad videokonferenciami 
a vzdelávacími portálmi  mnoho dní 
i nocí a žiaci poctivo plnili zadané 
úlohy, snažili sa kriticky myslieť  
a začali sa z nich stávať  osobnosti 
samostatné v konaní, rozmýšľaní 
a využívaní svojich schopností.  
Boli sme prinútení sa fyzicky 
izolovať, no psychicky nás to 
spojilo. Zahalili sme si rúškom tvár 
a začali sme si všímať žiaru 
v očiach a tóny hlasu. Doma bolo 
super, ale predsa len nám začala 
chýbať škola a aj tá najprísnejšia 
pani učiteľka, lebo s ňou to učenie 
šlo predsa len ľahšie. Začali sme si 
vážiť veci, ktoré boli také 
samozrejmé. 
Dnes, keď píšem tento článok je  
4. máj. Situácia v spoločnosti vyzerá 
priaznivo, no ktovie, či sa brány 
škôl v tomto školskom roku otvoria. 
Veríme, že áno a že si všetci 
spoločne povieme: Zvládli sme to! 

 
Mgr. Erika Vasilenko 

 



  

  

 
 
Zisťovali sme, akým spôsobom 
zasiahla situácia okolo Covid 19 
účastníkov vzdelávacieho procesu. 
Anketa zahŕňa odpovede žiakov (Ž), 
učiteľov (U), školskej 
psychologičky (ŠP) a rodičov (R). 
 
Od 16.3. 2020 sme na základe 

nariadení doma. Zaskočila Vás 
táto situácia alebo ste s ňou už 
počítali?  
Ž: Mňa táto situácia zaskočila. 
Nevídam sa s kamarátmi a učenie 
doma je horšie, lebo v škole nám to 
učitelia vysvetľujú lepšie než 
rodičia. 
U: Tak trochu počítala, ale nečakala 
som, že to bude z jedného dňa na 
druhý a na takú dlhú dobu. 
ŠP: Áno, táto situácia ma zaskočila. 
Ešte pred pár týždňami bol život 
úplne normálny. Ani som len 
netušila,  že už onedlho radikálne 
zmením svoje návyky, z ktorých 
mnohé som považovala za všedné 
a normálne 
R: Ostala som prekvapená najmä 
z rýchleho sledu udalostí. Padali 
rozhodnutia, na ktoré nikto nebol 
pripravený a všetci, celá krajina, 
sme sa im museli poriadiť. 
 
Uzavretie škôl trvá už niekoľko 
týždňov.  Čo vnímate ako 
najväčšie plus a čo naopak ako 
najväčšie mínus tejto situácie. 
Ž: Plus je to, že sa sem tam dá 
opisovať (ja to nerobím) a mínus, že  

 
 
 
 
 
 
 
 
rodičia nemajú toľko trpezlivosti 
a nevedia vysvetliť tak ako učitelia. 
U: Plusom je pre mňa pohodlie 
a bezpečie domova, ticho pri práci, 
žiadne zvonenie. Mínusom zas 
neustále sedenie pri počítači, 
individuálna kontrola každej úlohy 
žiakov, čo zaberie niekedy aj čas 
celého dňa, o písomných prípravách 
ani nehovorím. 
ŠP: Myslím si, že jedno                   
z najväčších negatív v tejto situácií 
sú práve médiá, ktoré nás minútu po 
minúte informujú o aktuálnej 
situácii ohľadom šírenia nového 
koronavírusu. Nové potvrdené 
prípady, úmrtia, mimoriadna 
situácia, opatrenia zo strany vlády, 
vykúpené lekárne alebo prázdne 
regály v obchodoch.  Je to situácia, 
v ktorej je veľmi ťažké si zachovať 
chladnú hlavu. Bojíme sa 
neznámeho a panikárime.  Pre 
každého z nás je dôležité vedieť       
o tom, ako sa situácia vo svete 
vyvíja. V tomto prípade však platí,             
že všetkého veľa škodí. Ak viem,   
že vo mne neustále riešenie témy 
koronavírusu vzbudzuje úzkosť,     
či iné nepríjemné pocity, 
najjednoduchšie a najlepšie,           



  

 

čo môžem spraviť je, že obmedzím 
príjem informácií. Môžeme si 
napríklad stanoviť, že si pozrieme 
aktuálne dianie večer a v priebehu 
dňa sa budem venovať iným témam 
a  činnostiam. Okrem toho je 
súčasná situácia aj veľmi 
obmedzujúca, čo môže zle vplývať 
na celkovú psychiku ľudí. Ale ako 
sa hovorí, všetko zlé je na niečo 
dobré. Táto kríza naučila ľudí lepšie 
spolupracovať. Pozorujem aj na 
základe vlastných skúseností, že 
ľudia scitliveli, sú ohľaduplnejší, 
kooperatívnejší a empatickejší,       
čo považujem za pozitívum.  
R: Ako plus vnímam to, že môžem 
viac času venovať svojim deťom, no 
zároveň si už občas brnkáme na 
nervy. Negatívum pre mňa je, že sa 
v domácnosti musím sústrediť na 
rôzne činnosti, nielen na prácu 
a potom často pracujem po nociach. 
Ďalším negatívom je, že boli 
odhalené moje rezervy, keď som sa 
pokúšala o vzdelávanie môjho 
dieťaťa . 
 
Je pre Vás on-line forma 

vyučovania výhodná a brali by ste 

istú časť vyučovania touto formou 
aj do budúcna? 
Ž: On-line forma je dobrá a brala by 
som nejakú časť do budúcna. 
U: On-line formu som vylúčila 
z niekoľkých dôvodov. Nebola som 
na ňu jednak ja sama pripravená 
a myslím ani žiaci. Máme dosť 
početné triedy a nemyslím, že by sa 
pripojili všetci žiaci. Potom by som 
musela okrem on-line hodiny  
 

 
 
 
 
 
 
 
pripraviť aj písomnú verziu pre 
tých, ktorí sa nepripojili. Ďalej 
neviem, v ktorom čase majú 
naplánované on-line hodiny 
kolegovia, mohlo by sa to 
prekrývať. V niektorých rodinách sú 
aj viac školopovinné deti a rodičia 
na home office. Nemusia byť 
elektronicky dostatočne všetci 
členovia rodiny vybavení. 
ŠP: Na škole pracujem ako školská 
psychologička a v mojom svete 
prevládajú skôr osobné stretnutia. 
To neznamená, že sa vylučuje 
možnosť pracovať v on-line 
priestore.  Pre mňa osobne je však 
výhodnejšie a lepšie byť so žiakmi, 
učiteľmi či rodičmi v priamom 
kontakte. Pri osobných stretnutiach 
sa medzi mnou a klientom vytvára 
pomerne rýchlo jedinečný hlboký 
vzťah, ktorý je účinným faktorom 
terapie. Okrem toho sa počas 
osobného stretnutia odohráva 
množstvo neverbálnych signálov 
a prejavov. Tie odkazujú na dôležité 
informácie skryté za slovami, ktoré 
potom vyhodnocujem 
a pomenuvávam. Z tohto dôvodu si 
neviem predstaviť, že by som on-
line pracovala aj v budúcnosti.   
R: Určite je to skvelé v tom smere, 
že sa odbremenili rodičia. On-line 
hodiny pani učiteliek veľmi 
chválim. Do budúcna si radšej 



  

 

predstavujem klasickú formu 
vyučovania, ale istý doplnok, 
napríklad v čase neprítomnosti 
dieťaťa, by bol fajn. 
 
Urobila Vás táto situácia 

zručnejšími? Aké nové veci ste sa 
naučili? 
Ž: Určite áno. Viac pomáham 
v domácnosti, viac pečieme 
a častejšie chodím do prírody na 
čerstvý vzduch. 
U: Áno, zadávanie úloh, 
komunikovať so žiakmi, rodičmi 
cez EduPage a vôbec len tento škol. 
rok sme začali používať EduPage. 
ŠP: Priznám sa, že keď mám čas tak 
sa rada realizujem práve v kuchyni. 
Mám vzťah k pečeniu, a tak som sa 
vrhla na pečenie rôznych zdravých 
a menej zdravých zákuskov. Veľmi 
rada sa hrám s výzdobou 
a celkovým dizajnom koláčika. 
Úplne ma to pohltilo a verím, že 
každému príde momentálne vhod 
sladká maškrta, pri ktorej zabudne 
na to, čo sa deje.  
R: Áno, tá karanténa nenechá 
človeka obsedieť, a tak ako väčšina 
Slovákov, tak aj my sme sa pustili 

do šitia rúšok, maľovania častí bytu, 
sadenia, kváskovania a deti sa veľmi 
zlepšili v spoločenských hrách, na 
ktoré predtým akosi nebol čas. 
 
Čo Vás milo prekvapilo na 
spolupráci s druhou stranou pri 

vyučovaní? (na učiteľovi, na 
žiakovi, na rodičovi) 
Ž: Zdá sa mi, že učitelia dávajú viac 
úloh nám žiakom, no prekvapilo ma 
aj to, že ak niečo potrebujem, tak mi 
rýchlo odpovedajú, čo znamená, že 
sú celý čas on-line. 
U: Zodpovednosť žiakov pri plnení 
svojich úloh, ich zdvorilé a úctivé 
správanie aj v písomnej forme. 
Snaživý prístup rodičov pochopiť 
danú neľahkú situáciu a ochotu 
svojim deťom pomôcť s úlohami. 
ŠP: Milo ma prekvapilo, že niektorí 
žiaci či rodičia sa neboja vyhľadať 
aj moju pomoc a poradiť sa, keď to 
v tejto situácii potrebujú.  
R: Prekvapilo ma, že učitelia tak 
rýchlo dokázali prejsť na nový 
spôsob vyučovania a že sa snažia 
deťom priblížiť. Ďakujem, že im na 
nich záleží. 

 
 

 



  

 

 
 
 
O tom, že deti rady kreslia, 
maľujú a vyrábajú svedčia 
krásne obrázky a výrobky, 
ktorých fotografie denne 
prichádzajú vychovávateľkám 
na EduPage alebo v mailoch. 
Deťom ďakujeme a tešíme sa 
na ďalšie fotografie. 
Svojím zodpovedným správaním 
spolu porazíme koronu. 
 

 

   



  

 

 
 
 
 
 

                     
 

 
 

  
 



  

 

 

 
 
 
Nastala neľahká situácia,  
no veru neprešla dlhá chvíľa 
A učitelia si našli cestu hneď, 
on-line forma je odpoveď. 
 

Na hodiny pozvali hostí. 
Och, to bolo radosti! 
A žiaci sedeli ako prikovaní, 
Keď zistili, kto bol privolaný. 

 

 
On-line hodina so spisovateľkou Gabrielou Futovou. 
 

Hodina workoutu so Šimonom Forraiom.  

 



  

 

 
 
 
 

 
        Pozvanie prijal i hokejista Tomáš Jurčo. 
 

 
Hodinu žiakom spríjemnil i spisovateľ Daniel Hevier 

 



  

 

  
Jedinečními hosťami boli i Adela a Viktor Vincze. 

 
On-line hodina s brankárom Rasťom Staňom. 

 
 

 
 
Skvelý Milan Kolcun, ktorý sprevádza 
Košicami, nás previedol aj  jednou z on-line 
hodín. 

 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
Medzinárodný deň detí sa 
v našej krajine oslávil štýlovo! 
Všetky deti od prvého až po 
piaty ročník si 1. júna opäť 
zasadli do školských lavíc. Jún 
sa stal malým 
septembrom, deti sa 
mohli po takmer 
troch mesiacoch 
stretnúť so 
spolužiakmi a 
konečne vidieť 
úsmev svojej pani 
učiteľky naživo. 
Tak ako sa tešili 
deti na učiteľov, 
rovnako sa učitelia nevedeli 
dočkať detského džavotu, bez 
ktorého bola škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
taká prázdna. Teraz už v škole 
opäť znie detský smiech, ktorý je 
jej bijúcim srdcom. Žiaci sa 
s radosťou učia a s elánom 
pristupujú k novým poznatkom. 

Nám ostáva len 
dúfať, že toto 
nadšenie im vydrží,  
čo najdlhšie  a snáď 
v septembri sa 
stretneme už  
v úplne kompletnej 
zostave.  
 
Lebo deti sú slnkom 

našich dní. 

 

 

 

 

 



  

  

 
THE FIXED STORY 

Addicted 
     (the extract) 
 
 
 
 
„What a weather, huh?” dad was 
looking out of the window of his 
office, biting his nails nervously. He 
sighed and sat in the armchair 
opposite me. There was something 
different about him. He was 

different.                                                                                                                                         
„You know I love you, right?” he 
smiled sadly.                                                                                          
„Dad, what´s going on?”                                                                                             
„God, I hoped I would never have to 
tell you this... Please, just hear me 
out, okay?”                                                                                               
He took a deep breath: „A few years 
ago, a mail came to our agency, 
asking us for help. Cara, I swear, if I 
only knew what will happen...”                                                                                                
„Who sent it? Who sent the mail?”                                                                                                
„The ghost hunters. They needed us, 
they needed our work to create 
something absolutely new, 
something that would help them the 
best. And that´s how it all started. 
We invented Luna, a new drug. A 
drug for ghosts.”                                                                                                
He smirked: „Silly, right? But that  
 
 
 
 

 
 
 
 
was what we wanted, that was our 
purpose. To create something they 
would get addicted to, to make the 
work of ghost hunters easier. And it 
worked perfectly. God, how happy 
we were... But it got out of control. 
Walter, my co-worker... He was  
testing the drug on himself at first 
and... He injected too much of it. 
Everything went wrong. 
Everything.”   
... 
„Did you hear that?” Walter lifted 

his head up from the microscope. 

He and Matthew Smith were the last 

in the lab, he was sure about that.                   

Matt looked at him: „You need 

more sleep, don´t you?”                   

He giggled: „Maybe.”                   

Smith looked out of the French  

window at the dark, night sky. So 

peaceful. And then he heard it too.                   

The door opened with loud slam, the 

lights turned off. A woman walked 

into to the lab and swung her hand. 

The test tubes broke into pieces, all 

the liquid was now running down 

the tables.                   

„Hey!” Walter stood up and quickly 

went to her. She swung her hand 



  

 

again and pressed him hard against 

the window. Something painfully 

gripped his wrists. He screamed.                     
„Walter!” Matt quickly walked 

towards him, the chemicals were 

splashing under his feet. The woman 

looked at him and hissed. She raised 

her hand, lifted a shard of glass into 

the air and started cutting Matt´s 

thigh slowly. He fell to the ground, 

crying out of pain. A big, disgusting 

grin appeared on her face. Then she 

turned to Walter and opened her 

mouth wide.  Matt looked at the 

woman.                                                                                                                                     

The skin on half of her face was 

completely peeled off, revealing 

several muscles. One of her hands 

was cut off, almost every inch of her 

body was bloody.                                                               

Smith was powerless. They both 

were.                                                                                                             

„Noo!” Matt screamed, his eyes 

filled with tears.                                                                                             

Walter was losing strength. The 

pain in his chest was unbearable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He wheezed, turning his head to 

Smith and slowly closed his eyes. 

The woman laughed and lifted up 

the shard one last time. She swung 

her hand, the shard painfully cut 

Matt´s cheek. And then she  

disappeared.                                                         

„No, no, no, Walter!”Matt crawled 

to him and grabbed his wrist. He 

couldn´t feel the pulse.                   

„Please, mate, stay with me!” he 

burst into the tears.                   

His co-worker would never look at 

him again. 
 

by Nikol Lévaiová (7.C) 
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