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Svet sa na chvíľku zastavil. Ruch v uliciach stíchol, školské lavice
zostali prázdne, žiaci sa posadili doma za monitor svojich počítačov,
nainštalovali si zoom a vedomosti a znalosti sa preniesli cez
internetové spojenia. Trvalo dlho, kým sa situácia ako-tak dostala do
normálu a my sme sa mohli opäť vrátiť do školy, i keď stále za
určitých obmedzení. Korona zasiahla každého z nás. A visí nad nami
stále. No my sa nesmierne tešíme, že sa všetci opäť môžeme vidieť,
a i keď sú naše úsmevy zakryté za rúškami – vieme, že sa usmievame
častejšie  Milý návštevník a čitateľ Školáčika. Ďakujeme Ti, že si
nám zostal verný aj v tejto náročnej dobe. Mrzí nás, že si musel pár
mesiacov na nás počkať. Ale sme späť! Vitaj 

Pán minister školstva na
našej škole
Priateľ je človek, s ktorým si rozumiem bez slov, priateľ je bytosť, čo vkráda sa mi do
snov.Keď sa potrebujem vyrozprávať a srdce si vyliať nebojí sa objať ma a moje slová
prijať.Tak snáď vás smieme v tejto chvíli, tiež priateľom nazvať.Vitajte tu, tešíme sa,že
môžeme vás chlebom vo vajci privítať.

Presne takto sa začala krásna báseň, ktorá bola venovaná pre ministra školstva
teda pána Branislava Gröhlinga. Dňa 2.6. 2021 sme na našu školu privítali
vzácneho hosťa, ktorému sme pripravili aj chlieb vo vajci, keďže vieme, že ho má
veľmi rád. Mal možnosť vidieť vynovené priestory našej školy ako sú :


Knižnica



Veľká telocvičňa



Malá telocvičňa



Materská škôlka

Taktiež pribudla aj televízia na hlavnej chodbe školy. Požiadali sme ho, aby
prišiel k nám do triedy, aby sme si s ním spravili spoločnú. Bol to pre nás zážitok,
už v mladom veku stretnúť niekoho „slávneho“. Bol veľmi milý, ľudský
a zhovorčivý. Dokonca sme sa videli aj na jeho instagrame, kde sa s nami odfotil
a pooznačoval všetkých. Boli sme prekvapení a zároveň sme sa z toho veľmi tešili.
Nakoniec sme mu darovali aj absolventské tričko, za ktoré sa potešil a dal si ho
hneď na seba. To tričko mu sadlo ako uliate. Prežili sme spolu síce krátky deň no to úsilie stálo za to. Myslím, že na tento zážitok budú všetky deti školy ZŠ
s MŠ Čebovce spomínať navždy.
N.Jakabová, 9.A/AK

Relax a vychádzky v každom ročnom
období
Žiaci 3. A triedy sa počas hodín telesnej výchovy
venovali turistike a vychádzkam v okolí našej školy.
Snažili sme sa posilňovať imunitu v každom ročnom
období, relaxovať v prírode a zlepšovať fyzickú
kondíciu aspoň takouto formou, keďže sme kvôli
pandémii nemohli realizovať hodiny telesnej výchovy
tradičnou formou. /ZM

Vlastná výroba ovocných šalátov

Mikuláš

Deň zvierat

Vianoce

Tvoríme z odpadu, dramatizujeme

Vytvárame projekty, upevňujeme čitateľskú gramotnosť

Oslavujeme Deň mamičiek, pripravujeme darčeky
k ich sviatku

Oslavujeme Deň detí

THE BEST PROJECTS
Výučba anglického jazyka prebieha na našej škole od tretieho ročníka.
Žiaci sa na začiatku oboznamujú s cudzím jazykom - učia sa spoznávať
farby, počítať, pozdraviť sa, opýtať sa, rozvíjať slovnú zásobu a tvoriť
jednoduché vety. Tieto zručnosti si osvojujú
aj formou piesní, hier,
skupinových prác ako aj tvorbou projektov. Počas jedného školského roka
žiaci vypracujú štyri projekty, ktoré prezentujú a následne vystavujú na
nástenke. Témy projektov sú: Toys, A garden, My family, A weather Picture,
Flowers, My day, The months of the year, Yesterday. /BŠ

20. jún – Deň otcov
Deti 1.A triedy si vyrobili na hodine výtvarnej výchovy medajlu pre
svojho najlepšieho ocka na svete.
Ocino je najlepší
Ten náš tato najlepší je,
môžu nám ho závidieť.
Život vždy s ním zábavný je,
rozveseliť hneď nás vie.
Dnes mu chceme za to
veľkú vďaku vyjadriť.
Že je taký super tato,
netromfne ho veru nik! :)

20. marec – Virtuálna návšteva
Bábkového divadla v Košiciach

V marci sme navštívili spolu s prvákmi Bábkové divadlo
v Košiciach. Pozreli sme si predstavenie s názvom „Záhada
zlatého kufríka.“ Predstavenie prebiehalo virtuálnou formou.
Napriek

tomu

žiaci

pozorne

sledovali,

bavilo

ich

a v niektorých pasážach sa veľa nasmiali. Divadlo bolo pre
deti veľmi pútavé a jedinou nevýhodou tejto formy bolo to,
že deti nemohli dostatočne prežiť atmosféru, akú by zažili
pri osobnej návšteve divadla. / MT

V rámci čitateľskej gramotnosti sa žiaci 1. stupňa venovali téme les v aktivite pod názvom
Les ukrytý v knihe. Jej poslaním bolo poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a
súčasne na potrebu ochrany životného prostredia cez zdanlivo obyčajnú papierovú knihu.
Žiaci prvého stupňa si čítali knihy s lesnou tematikou a výtvarne stvárňovali zvieratá,
o ktorých sa dozvedeli zaujímavé informácie.

Naši štvrtáci
Počas krásneho májového piatku sme sa so štvrtákmi vybrali do Afriky. Preniesli
sme sa tam prostredníctvom našej interaktívnej tabule cez aplikáciu zoom v rozhovore
s dvomi Máriami. Mária Mazanová a Mária Staselová totiž pracovali ako dobrovoľníčky
v Tanzánii. Žiakom štvrtého ročníka porozprávali, ako učili deti v Afrike, ako sa černosi
obliekajú, aké sú ich záujmy, hudba a tance. Zaujímalo nás, aké zvieratá chovajú a na
akých dopravných prostriedkoch sa vozia. Dozvedeli sme sa, že najdrahším ovocím je
jablko. Naučili sme sa tri slová po swahilsky. V prezentácii sme si pozreli zaujímavé fotky
zážitkov a zaujali nás aj videá, ako černosi trávia voľný čas. Od prvého ročníka máme
k Afrike blízko. Pani učiteľka nám často rozpráva, ako si treba vážiť jedlo a všetko, čo
máme.Často si čítame o deťoch v Afrike, ktoré zvyknú jesť len raz za deň. Učíme sa od
nich podeliť sa a byť vďační. Niekedy na to zabúdame - hlave pri školských obedoch.
Rozhovor s dobrovoľníčkami nás veľmi zaujal a nadšene sme
počúvali, ako sa deti v Tanzánii učia a zabávajú. Aj my chceme ako oni
ďakovať za všetko, čo máme a byť vždy usmievaví a šťastní. /MR

Veľmi radi skúmame. Zapájali sme
elektrický obvod, aby zasvietila
žiarovka, skúšali sme, ako funguje
kladkostroj, vyrobili sme si vesmír.
Zaujali nás netradičné hudobné
nástroje. Zabavili sme sa pri
disciplínach na Deň detí.

Keďže
4.A
je
Trieda
námorníkov, počas teplých
letných dní nám pani učiteľka
pripravila Námornícky deň.
Ráno sme si našli odkaz vo fľaši
a museli sme si vyrobiť svoje
loďky a čiapky. Prečítaním
príbehu sme sa dozvedeli, kto
bol Krištof Kolumbus a Matej
sa v súťaži v otázkach k textu
stal kapitánom. Dal nám príkaz
zakotviť pri všetkých svetadieloch a splniť úlohy. Museli sme spočítať, koľko obyvateľov má
Európa, zoraďovať podľa abecedy potraviny dovezené z Ameriky. Najzábavnejšie bolo
premiestňovanie ryže v Ázii len pomocou slamky. Zašportovali sme si chodením po ľadových
kryhách v Antarktíde a chytaním rýb. Potrápili sme sa s určovaním slovných druhov vo vete
o Austrálii. Nové infomácie o afrických zvieratách sme mohli nájsť na internete či v knihách
Kúzelné čítanie. Vystrašil nás pirát Lucas, ktorý nás zajal. Pustil nás, až keď sme našli ukrytý
poklad. Keď sme splnili všetky úlohy a nazbierali šesť pečiatok, našli sme pomocou indície
zlaté čokoládové dukáty. Naše vyrobené lodičky sme pustili do Cerínskeho potoka a súťažili
sme, ktorá najďalej dopláva.

V lese
Stalo sa to minulý rok na jar niekedy uprostred mája, keď sme sa vybrali s
maminou kamarátkou a s jej dcérou do lesa. Bolo slnečno a teplo. Na výlet sme
sa odviezli autom, ktoré sme zaparkovali pod kopcom.
Pešo sme sa vybrali na kopec. Počas výstupu sme sa fotili, počúvali spev vtákov,
zbierali suché vetvy, konáre a šišky, ktoré tam zostali po zime. Cesta bola v
niektorých častiach neprechodná z množstva dažďa. V blate sme si na viacerých
miestach všimli stopy divých zvierat. Ako sme tak išli horou, mala som pocit, že
sme sa ocitli v začarovanom lese.
Niektoré stromy mali prapodivný tvar, a práve preto ma zaujali. Listy na
stromoch šumeli ako keby spievali. Bolo to fakt zvláštne. Zvuky lesa a prírody
prerušoval len náš krik. Každý živý tvor hneď vedel, že prišla návšteva.
Poskakovali, šantili a bláznili sme sa až sme zablúdili. Ešte šťastie, že naše
maminy boli nablízku a na pozore. Onedlho sme vystúpili na vrchol, skadiaľ sa
nám naskytol prekrásny výhľad na okolitú krajinu. Naše oči blúdili do diaľok,
ktoré bežne nezazrieme. Cesta naspäť k autu ubehla veľmi rýchlo. Počas
zostupu každý v sebe niesol príjemné pocity z tohto výletu.
Natešení a unavení sme sa vrátili domov.
R.Rimóci, 5.A/AK

Knižnica

Naša knižnica sa v máji roku
2021 dočkala aj rekonštrukcie. Dostala nové stoly, stoličky, koberec,
interaktívnu tabuľu a do knižnice samozrejme nesmú chýbať aj nové knihy!
A tiež dostala aj nové skrinky na ukladanie encyklopédii, učebníc a knižiek.
V našej novej knižnici sa učí najlepšie, pretože je tam pokoj a ticho. Všetci
sme skutočne rozradostení, že mame vynovené priestory a teraz na každej
literatúre chodíme do knižnice čítaťnové zakúpené tituly, ktoré sa nám podarili
zabezpečiť aj v rámci projektu Čítame radi, ktoré vyhlásilo MŠ.
Naši deviataci pomohli poukladať knižky a veľmi ich to zaujalo. Boli
veľmi radi, že dostali nové vedomosti, lebo čítanie je cestovanie časom. Do
našej rekonštruovanej knižnice zavítal aj náš pán minister školstva Branislav
Gröhling, ktorý nás pochválil za krásnu knižnicu a bol rád, že čítanie
nepodceňujeme a venujeme sa mu pravidelne. K.Hegedüsová, 9.A/AK

/ZM

Make sure that you are

Put bug repellent on your

wearing the appropriate

face and body by spraying

protective helmet and cap

it first in your hand and

when riding a bike.

then rubbing it. Avoid your
eyes and mouth.

Avoid heat and sun
overexposure between
Dress in light -

10 a.m. and 4 p. m.

coloured clothing.
Cover your heads
to reduce heat
Drink water every 20 minutes
during outdoor playtime even
if you are not thirsty. Avoid
sugary drinks.

Apply sunscreen, even on
cloudy days. Reapply every two
hours or after being in the
water or sweating.

exposure.

Read the story and complete the
words using the pictures.....Enjoy
it!

Kareta Obyčajná
Kareta obyčajná je oceánsky druh korytnačky, ktorá je rozšírená po celom svete. Tento
morský plaz patrí do čeľade karetovité. Priemerný dospelý jedinec je dlhý cca 90 cm, ale boli
objavené aj jedince dorastajúce do 270 cm. Vážia 135 kg a najťažšie jedince aj viac ako
454 kg. Koža má farby od žltej do hnedej a pancier je typicky červenkastý. Medzi pohlaviami
nie sú, do pohlavnej zrelosti, viditeľné žiadne rozdiely. V dospelosti je najvýraznejší rozdiel v
tom, že samce majú dlhý krk a kratšiu predstierku ako samice.

Žijú v Atlantiku, Pacifiku, v Indickom oceáne aj v Stredozemnom mori. Väčšinu svojho
života trávi v slanej vode a na území v okolí ústí riek, kde samice nakrátko chodia klásť
vajcia. Majú krátky reprodukčný cyklus; samice kladú približne 4 hniezda a potom sa stanú
latentné a nekladú vajcia dva alebo tri roky. Sexuálnu dospelosť dosiahnu v rozsahu 17 – 33
rokov a celkovo sa dožívajú 47 – 67 rokov.

Karety obyčajné sú všežravé, pričom sa živia najmä bezstavovcami. Majú veľké a silné čeľuste, ktoré
slúžia ako efektívny nástroj na roztrhanie svojej koristi. Mláďatá lovia viacerí predátori a vajcia sú na
súši zvlášť nechránené. Po dosiahnutí dospelosti ich veľkosť limituje svojich predátorov na veľké
živočíchy ako napr. žraloky. Sú považované za ohrozený druh.Necitlivý rybolov je zodpovedný za
veľký úhyn, karety sa často udusia vo vlečných sieťach. Pre zníženie úmrtnosti sa do vlečných sietí
pridávajú únikové cesty pre korytnačky. Karety ohrozuje aj úbytok prirodzeného prostredia na
hniezdenie a introdukcia exotických predátorov.

D. Schleif, 7.A /J.Gy

Kovy a naše zdravie
Horčík: je ľahký kov s hustotou vyššou než voda. Bohato je zastúpený
v zemskej kôre a zaraďuje sa na jedno z popredných miest, čo sa týka
zastúpenia prvkov v prírode.
Ľudskému telu horčík prospieva okrem
iného tým, že uvoľňuje energiu
z glukózy (krvného cukru) a ovplyvňuje
správnu stavbu kostí. Udržuje
v dobrom stave obehový systém a je
prevenciou infarktu. Taktiež ho
potrebujeme na správnu funkciu
nervového a svalového organizme.
Pozitívne vlastnosti horčíka: Priaznivo
ovplyvňuje nervový i svalový systém,prispieva k zachovaniu zdravých kostí
a zubov, prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania.
Horčík prijímame konzumáciou banánov, orechov alebo mandlí, ale obsahuje
ho aj čokoláda. Prirodzeným zdrojom horčíka je tiež tmavá listová zelenina ako
kel, špenát, brokolica, ďalej obilie alebo celozrnné pečivo.
Železo:Železo je životne dôležitá minerálna látka, ktorú naše telo potrebuje
pre zachovanie dobrého zdravotného stavu. Jeho funkcia je nenahraditeľná –
je teda potrebné, aby sme ho
v primeranom množstve prijímali
každý deň. Ľudské telo obsahuje
asi 4 až 5g železa, z toho sú tri
štvrtiny viazané v červených
krvinkách, ktorých najdôležitejšou
úlohou je prenos kyslíka a oxidu
uhličitého krvou.

Bez neho jedinec nedokáže produkovať potrebné množstvo červených
krviniek.Anémia znamená, že do ľudského tela sa nedostane potrebné
množstvo železa.
Dôsledky anémie na ľudský organizmus: nepravidelné búšenie srdca, bledosť,
bolesť hlavy, vypadávanie vlasov a lámavé nechty.
Železo sa nachádza hlavne v hovädzom mäse,strukovinách, vajciach alebo
zelených listových rastlinách.
Vápnik: Vápnik je pre človeka
základnou živinou od chvíle, ako sa
narodí. Ide o najrozšírenejší minerál v
našom tele.
Kosti a zuby sú z 99% obsiahnuté
vápnikom. Je nevyhnutný pre mnohé
dôležité deje v organizme ako prácu
srdca činnosť nervov a svalov, či
zrážanie krvi.
Mlieko a mliečne výrobky sú jeho hlavným výživovým zdrojom. Okrem toho sa
vápnik vo veľkej miere nachádza v pitnej vode, či brokolici.
Nedostatok vápnika sa prejavujenapríklad zubnými kazmi, môžu sa tiež objaviť
problémy s trávením, nervozita a poruchy nervovej sústavy, či bolestivé kŕče
v končatinách.
Alkohol, cukor, biela múka, kola, rovnako ako fajčenie, významne znižuje správnu
funkciu vápnika.

V.Filipová, 8.A/IS

Zápalkové rovnice
Pokúste sa opraviť chybu premiestnením jedinej zápalky, a to tak, aby
vznikla správna rovnosť.
Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
XI - V = IV (viac riešení)
Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
X + V = IV (viac riešení)
Z 10 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
L + L = L (viac riešení)
Z 12 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
VI = IV - III (viac riešení)
Z 14 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
XIV - V = XX
Z 11 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
IX - IX = V
Z 12 zápaliek je zostavená nasledujúca rovnica:
X = VIII - II
Riešenia:
XI - V = IV ... X - VI = IV alebo XI - V = VI alebo XI - VI = V
X + V = IV ... IX - V = IV alebo X - VI = IV
L + L = L ... L + I = LI
VI = IV - III ... VI = IX - III alebo VI = IV + II
XIV - V = XX ... XV + V = XX
IX - IX = V ... IX - IV = V
X = VIII - II ... X - VIII = II
Pripravila: IS

Na
hodinách
slovenského jazyka
sa občas zahráme
Aj na novinárov
a pracujeme
na
tvorivých úlohách.
Tentokrát
sme
z výtlačkov
rôznych časopisov
Tvorili
vety
a zamerali sme sa
na
podmet
a prísudok,
6.A/AK

[Bočné panely sú vhodné
na zvýraznenie
dôležitých ideí v texte
alebo na pridanie
doplňujúcich informácií
na rýchle získanie
prehľadu napríklad o
pláne.
Zvyčajne sa na strane
umiestňujú naľavo,
napravo, hore alebo dole.
Môžete ich však
jednoducho presunúť
myšou na ľubovoľné
miesto.

L.Husárová
6A

Čakanka

/AK

I.Martin,
L.Tóth,5A

T.Tuček,
P.Gyalai,
5A

M.Peterec,
K.Rimóci,
5A

T.Tuček,
N.Nagy, 5A
/AK

Každé ráno som vyšiel na čerstvý vzduch a nadýchol sa voňavky. Potom som
vstúpil na perinku do mojej oázy. Akonáhle som vstúpil, tak ma už volali krásne
zvuky vtáčikov a krásna vôňa stromčekov. Je to také očarujúce, že každý človek
by vstúpil do nej. Taktiež vietor mi začal kresliť na líca a začal si spievať.
Stromy sa začali pomaly ukladať na spánok. Začali púšťať jemné perinky zo
seba. A aj vietor im začal pomáhať dávať jemné perinky dole. A potom pomaly
začali sa ukladať na spánok. Zvuky vtáčikov začali ubúdať. A vietor si začal čím
viac a viac spievať a vykresľovať. Každý má svoju oázu, kde si môže vstúpiť do
nej. A kto nemá, za chvíľu si ju nájde a ucíti ten pocit jemnej perinky, keď do
nej vstúpi. Nuž, časom sa bude musieť sním rozlúčiť a odísť zo svojej milovanej
oázy. Štefan Husár, 7.A /J.Gy

Urastené a štíhle vysoké smreky, ktoré sa hrdo nakláňajú vo vetre, ktorý ľúbezne
spieva a tancuje ostro rezaným údolím medzi skalami.
Na veľké ostré kamene hlučne naráža krištáľovo čistá voda a rýchlosťou odnáša mŕtve lístie,
ktoré zabudlo spadnúť už skôr, keď malo svoj čas. Vzduch nad potokom, chladný ako zimné
ráno a čistý ako krištáľová voda, rozjasňuje myseľ. Vtáky v korunách stromov si hlasno
rozprávajú a podpichujú sa. Zver sa na zelenom rúbanisku plnom čučoriedok šťastne a voľne
pasie.
Sojka rýchlo preletí nad pasienkou a vykríkne varovný tón. Zver sa odrazí zadnými
nohami od slnkom prehriatej pôdy a stratí sa hlboko v zmiešanom lese, kde si buky šepkajú a
veveričky preskakujú zo smreku na smrek. Zapadá slnko. Obloha sa sfarbuje krvavými
odtieňmi a obláčiky sa prezlečú do ružových županov so žltým lemom. Stromy za seba vrhajú
ostré tiene a ticho sa vyžívajú vo večernom vánku, ktorý sa už nedá porovnať s onou zúrivou
víchricou. Listy bukov sa jemne pohupujú zľava doprava do nekonečne rovnakého hučania
potoka, ktoré sa nemení ako pri východe slnka, tak pri súmraku. Na rýchlo tmavnúcu oblohu
vystúpi prvá hviezda. Pýši sa oslnivým leskom a vzhliada dole, hlboko do malých tôní v
potoku, kde sa chystajú spať obratné pstruhy, cez deň sa vyhrievajúce na slnku. Ešte pred
spánkom zaspieva vtáčik večierku, a potom uloží vyčerpanú hlávku pod lesklé krídlo, slúžiace
ako perina. Onedlho sa na indigovo modrú oblohu vyšvihol veľký jasný mesiac, ktorý dáva
pozor na nočnú krajinu a opatruje zvieratka pri spánku, snívaní i bdení. Hviezdy, oddané
mesiacu, mu pomáhajú strážiť lesy, rieky a planiny.
Noc je pokojná, len rachot potoka ruší nočný kľud. Vietor sa stišuje, akoby
nachádzal útechu na tomto krásnom mieste, mojom najobľúbenejšom.
D.Schleif, 7.A, J.Gy

Desmod
-

je slovenská rocková skupina, ktorá pôvodne vznikla v roku 1996
Základná zostava skupiny sa úplne rozpadla. Postupnými personálnymi zmenami sa
vystriedalo obsadenie jednotlivých nástrojov a zároveň sa zmenil aj ich hudobný štýl,
Skupina získala dvakrát po sebe cenu popularity "Zlatý slávik" a spevák
skupiny Mario "Kuly" Kollár sa stal viacnásobným držiteľom ocenenia Osobnosť
televíznej obrazovky, OTO.

Členovia kapely
Mário „Kuly“ Kollár – spev
Dušan Minka – basová gitara, vokály
Rišo Synčák – gitara, vokály
Rišo Nagy – gitara
Ján Škorec – bicie, perkusie
Martin Cibulka – klávesy

Tvorba
2000 – 001
2001 – Mám chuť…
2003 – Derylov svet
2004 – Skupinová terapia
2006 – Uhol pohľadu
obsahuje coververziu hitu Karola Duchoňa, skladbu „V dolinách“.
2007 – Kyvadlo
2010 – Vitajte na konci sveta
2011 – Iný Rozmer
2012 – Javorový album
2017 - Molekuly zvuku

F.Mäsiar, 7.A /J.Gy

R.Rimóci,
L.Šternbergerová,
5.A

Denník "online"
študenta
Pondelok 1.2.2021
Ráno som sa zobudila akosi skoro, pozrela som sa na hodinky, bolo
iba 6 hodín. Vstať sa mi ešte nechcelo, rozmýšľala som, čo budem
robiť po škole, keďže situácia sa nelepší, stále sa nedá nikam chodiť.
Online hodina mi mala začať až o 9.00. Ako som tak premýšľala,
napadlo mi, že si začnem písať denník. Vyučovanie mi trvalo do 13.20.
Nevedela som sa dočkať kedy skončíme, aby som mohla začať
s písaním, sama som bola zvedavá, ako mi to pôjde. Počasie vonku
bolo celý deň škaredé, takže som si zapla film. Hlas mamy volajúcej
ma večerať ma odtrhol od filmu. Bola som unavená, takže bol čas ísť
si ľahnúť. Zaspávala som spokojná so svojim dnešným nápadom písať
si denník.
Utorok 2.2.2021
Bol tu utorok, jeden z tých skvelých dní , kedy som mohla vylihovať
v posteli o čosi dlhšie. Vyučovanie začínalo až o 10.00, keďže nám
odpadla hodina. Aj keď som dnes mala vyučovanie iba do 12.30,
zdalo sa mi, že trvá nejako dlho. Myšlienky mi stále odbiehali
k povinnostiam, ktoré ma dnes ešte čakajú. Mama mi naplánovala
upratať si izbu a hoci som sa pokúšala s ňou vyjednať dlhší termín na
splnenie tejto úlohy, mama bola nekompromisná. Keďže mi domáce
práce išli od ruky, pomohla som mame s prípravou večere. Únava
z dobre vykonanej práce sa dostavila, takže som sa zvládla navečerať
a po večeri som si šla ľahnúť.
Streda 3.2.2021

Bolo 7.30, ja som ešte ležala v posteli a ťarcha sveta na mňa doľahla.
Hlavou sa mi premietala celá situácia, ako sa mení náš svet. Pred pár
týždňami by som si ani nebola pomyslela, že sa niekedy budem
takýmto spôsobom učiť. Zhodnotila som, že sa ani nejdem obliekať,
veď je to jedno či som v pyžame. Škvŕkajúce brucho ma predsa len
z postele vyhnalo. Po výdatných raňajkách sa mi chcelo viac naspäť
do postele ako k notebooku, ale čo už. Vyučovanie dnes prebehlo
celkom fajn. Poobede som sa ešte venovala úlohám a povedala som
si, že dosť bolo školy. Rada starších vymyslela, že si zahráme
spoločenské hry. Bola to skvelá zábava, skoro som zabudla, aké to
môže byť skvelé, žeby tá pandémia bola aj na niečo dobrá?
Štvrtok 4.2.2021
Dnes ma zobudil zvuk budíka, bolo 8.00. Nejako sa mi nechcelo
vstávať, čosi mi bolo, snáď nebudem chorá ?!, preblesklo mi hlavou.
O chvíľu som pochopila, že to ma len začína bolieť hrdlo, no pre istotu
som si k raňajkám uvarila zázvorový čaj. Dnes som sa na vyučovanie
dokonca tešila, žiadne nudné online hodiny, čakala nás prednáška.
Vyučovanie skončilo o 13.20, ešte vypracovať domáce úlohy
a hotovo. Už som premýšľala, čo budem dnes poobede robiť, keď
mama oznámila, že treba ísť na nákup. Predstava, že môžem ísť
trochu medzi ľudí bola fajn, myslím, že ešte nikdy som nebola
ochotnejšia ísť s rodičmi nakupovať.
Piatok 5.2.2021
Dnes som budík predbehla, vstala som niečo pred 8.00. Pozastavila
som sa pri myšlienke, či sa vôbec teším, že je piatok, keďže aj tak sa
s kamarátmi nemôžem stretnúť. A každý deň mám pocit, akoby sa dni
opakovali. Akoby bol stále ten istý deň, akoby sme sa zasekli v nejakej
časovej slučke. Asi nie som sama, kto takto rozmýšľa, pretože sme sa
dnes na online hodinách rozprávali o tom, kedy sa budeme môcť
stretnúť s kamarátmi a vrátiť sa znova do školy. Zvláštne, že? Chceme
sa vrátiť do školy, človek by to ani nepovedal. Je to pre každého
z nás dosť náročné - takto sa učiť. Po obede som pomáhala mamine
s prípravou torty. S dobrým pocitom som si líhala spať, už sa teším na
zajtrajšie sestrine narodeniny.
M.Balgová, 8.A/ AK

Naše „vzdelávanie“ cez koronu
Pondelok:
Zasa som musela vstávať „do školy“. Aspoň som mohla
spať do deviatej, lebo hodiny sme mali iba od desiatej.
Mali sme aj krúžok, ako s prepáčením nechcem nikoho
uraziť, ale môže mi prosím vás niekto povedať, koho to bol
nápad ???....dať nám ešte aj krúžky?

Utorok:
Niekedy mám pocit že som „fakt múdra“. Dnes som
napríklad len na tretí raz pochopila matiku. A to je
rekord. Písali sme písomku z chémie. A môžem
povedať, vtedy som nemala pocit múdrosti, to vám
viem povedať s presnou určitosťou.
Streda:
Prihlasujem sa na biológiu a len započujem „ dnes si napíšeme
päťminútovku“. A presne tam sa mi zrútil svet.
Potom sme mali tri hodiny voľna, a potom literatúru. A bum!
ako inak - ďalšia písomka. Na dnes som nepoužiteľná.

Štvrtok:
Je ráno 8:30 a polovica triedy sa iba teraz
dozvedela o domácej z fyziky. Ale sranda
bola, lebo aj tí čo o tom vedeli nemali

všetko

celé vyplnené, alebo nespravili niektoré úlohy, lebo ich proste
nevedeli. Sranda, lebo keď sa na to tak pozrieme, my sme
strašne hlúpi ...ale berieme to zatiaľ s humorom

Piatok:
Toľko vám poviem, ak dnešný deň skončí, ja idem
búvať. Moje mozgové závity už pracujú veľmi dlho.
A keď si spomeniem na to, že toto isté môžem
robiť znova nabudúci týždeň, moja hlava komplet
vybuchne. Ale ešte predtým musím prežiť nemčinu. Čo vám
poviem? Život online žiaka je veeeeeeľmi náročný...

N. Zahorecová, 8.A/AK

Budúce povolanie
Keď sme boli malí, každý mal svoje vysnívané povolanie, ktoré
si chcelo splniť. No ako sme vyrastali, rokmi sa všetko zmenilo.
Slovo budúcnosť je tajomné slovo, nikdy nevieme čo prinesie. Každý
má svoj čas a priestor na rozhodnutie svojho povolania, ktoré
považuje za vhodné pre seba. Sme už skoro na konci deviateho
ročníka a už všetci máme za sebou prijímačky, ktoré boli poriadna
drina, ale dali sme to. Niektorí sme si vybrali školy, z ktorých je
potrebné, aby sme išli na vysoké školy. Moje budúce povolanie by
malo byť také, ako si ho predstavujem. Mala by to byť práca, ktorá
sa mi páči, a aby ma finančne zabezpečila. Takúto prácu si
predstavuje každý. Ak si budem vyberať povolanie určite sa
zamyslím nad celým doterajším životom. Po základnej škole končí
detstvo, musíme
keďže

niektorí

sa
budú

osamostatniť,
od

svojich

rodičov ďaleko. Naše detstvo bolo
podľa mňa nádherné. Každého postoj
k budúcnosti sa zmenil. Začalo nás
baviť oveľa viac vecí. Keď sme boli
malí, každý chcel byť bohatý, ale
časom sme zistili, že to nie je všetko,
čo potrebujeme. V deviatom ročníku prežívame to obdobie, kedy sa
musí každý rozhodnúť kam ďalej. Každý človek si praje byť šťastný,
mať dom, rodinu. Ale tieto veci si treba zabezpečiť aj finančne. Ako
napríklad

rodinu.

O budúcnosti

sa

dá

veľa

rozprávať,

ale

aj

premýšľať. Nikto nikdy nevie, aká budúcnosť ho čaká. Ja vám
prajem, aby sa vám v živote darilo, a aby ste mali ten najlepší život.
T. Maulíková, 9.A/AK

Moja stará mama
Keď sa spomenie slovo domov alebo rodina, vždy si predstavím kuchyňu
starých rodičov a v nej moju starú mamu. Bývali v tom istom dome ako my, takže už
od detstva som u nich býval veľmi často.
Stará mama je mi veľmi blízka, starala sa o mňa, keď som bol maličký a mama
chodievala do práce. Nepoznám človeka, ktorý by bol viac starostlivý, láskyplný a tak
obetavý. Z jej očí cítiť veľkú nehu a lásku, ktorú rozdáva najbližším. Pohladí,
vypočuje si nás, zaujíma sa o každého.
Len čo k nim vstúpim, privíta ma svojím úsmevom, zahrnie otázkami, ako sa
mám, ako sa mi darí, čo mám nové. A už cítim rozvoniavať koláče, ktoré práve piekla.
Tá vôňa k nej jednoducho patrí. Je znamenitá pekárka. Od nikoho iného mi koláče
nechutia tak, ako od nej. Je v tomto pre mňa jedničkou. A ju to pečenie a varenie
veľmi baví. Pobehuje v kuchyni obklopená knihami s receptami. Veľmi je šťastná,
keď to má kto jesť, keď si na tom pochutíme. Ona rada robí iným radosť.
Nie je to však jej jediný koníček. Keď je pekne, trávi čas v záhradke a so
zvieratkami. Pestuje ruže okolo domu – sú jej veľkou pýchou.
A kde- tu sa suseda zastaví a porozprávajú sa spolu trochu. Stará mama je priateľská, k
ľuďom milá, usmievavá, rada sa rozpráva. Konflikty, zloba a ohováranie, tak to je jej
cudzie. Snaží sa dobre vychádzať so všetkými.
Ešte musím spomenúť, že jej veľkou vášňou sú knihy. Hlavne detektívky, ale aj
romantické. To keď ju nejaká zaujme, celý deň ju nevidíme. Vtedy musí počkať aj
pečenie aj záhrada. A taktiež si rada pozrie, čo dobrého ide v televízií. Keď ju nič
nezaujme, tak si lúšti krížovky alebo štrikuje.
Za takú starú mamu som vďačný, pretože ona vytvára to teplo domova. Ona
drží rodinu pohromade a vďaka nej mám na detstvo pekné spomienky.
M.Peterec, 5A/ AK

Moje posledné
narodeniny s
maminkou
Stalo sa to dosť (ne)dávno, keď som mal narodeniny. Odohralo sa
to u nás doma - v jeden pekný januárový deň.
Začalo sa to jedným studeným ránom, keď som sa zobudil. Moja
mamička ma privítala svojím pekným a očarujúcim úsmevom. Opýtala
sa ma, ako sa mám a dopredu mi popriala všetko najlepšie. Veľmi som
bol rád, keď ma takto privítala. Zobudil som sa ako prvý, ale nechcelo sa
mi vstať, tak som prišiel do kuchyne ako posledný. Začali sme sa
rozprávať o tom, ako bude na mojej oslave. Vypytoval som sa, ale keď
mala moja mamina chce držať tajomstvo, tak to urobí. Mať desiate
narodeniny je niečo nádherné, keď vám pribudne nula ku vášmu číslu.
Boli asi tri hodiny poobede, keď už bolo všetko pripravené. Vybrali mi
tortu, a zapálili na nej desať sviečok. Zaspievali mi, popriali mi všetko
najlepšie, no a teraz prichádza tá časť, keď mi dávajú darčeky. Ja som si
všetko otvoril a začali sme sa s hračkami aj so súrodencami hrať.
Nebudem vám vravieť, aké darčeky som dostal. Proste mamina ma
vedela vždy prekvapiť.
Jednoducho boli to moje posledné narodeniny s maminou. Ale ja
mám na to také krásne spomienky, že sa na to nedá zabudnúť. Cítil som
sa tak dobre, že to prajem každému. Vždy budem na tieto chvíle s
láskou spomínať.
Martin Peterec, 5.A/AK

V živote sa stane len pár nezabudnuteľných
a neopakovateľných zážitkov.
Mne sa jeden takýto zážitok stal.
Bolo to pred rokom, cez letné
prázdniny.
S
rodičmi
a
kamarátmi sme išli na dovolenku
do Slovenského raja.
Všetko
to
začalo
odchodom v piatok ráno. Dohodli

sme si
zraz,
kde
sme sa
všetci stretli
na
benzínke a moja cesta snov mohla začať. Keď sme cestovali,
pozorovali sme krásu Slovenska. Ani sme sa nenazdali a už sme
boli v cieli. Prišli sme, kde nás privítala milá rodinka. Ubytovali
sme sa v malých, moderných a prítulných chatkách. Tieto chatky
sa nachádzali priamo na ranči v malej obci Betlanovce. Bol tam
krásny výhľad na každú stranu, kde som sa len pozrel. No a čo
bolo najkrajšie? Samozrejme tie najkrajšie kone. Bolo ich tam
niekoľko desiatok. Mali sme možnosť si aj zajazdiť a všetko si
popozerať v stajniach. Videli sme, ako sa o kone starajú. Ale tento
výlet nebol iba o koňoch, ale aj o náročnej turistike. Keď sme sa
vrátili z turistiky, prišiel oddych, veselé a zaujímavé spoločenské
aktivity. Zahrali sme si aj futbal a večer sme si založili ohník a
opekali. Ani sme sa nenazdali a dni nám rýchlo ubiehali. Prišiel
deň, keď sme sa museli pobaliť a rozlúčiť. Tieto dni boli pre mňa
náročné, únavné, ale zároveň aj najkrajšie.
A to som ešte ani netušil koho stretneme. Balili sme sa do áut a
na parkovisku sa objavil televízny reportér Ján Tribula, ktorý si
bol zajazdiť na svojom koni. Na týchto pár dní nikdy
nezabudnem, a keď budem môcť, určite si to zopakujem...
N.Együd, 5.A/AK

Môj zážitok z leta – Poľsko
Nebolo to tak dávno, keď sme sa s rodinou rozhodovali o tom kam by
sme šli cez prázdniny. Nakoľko prišla pandémia, veľa možností sme nemali, ale
riskli sme zahraničie. Bolo to Poľsko.
Pre mňa bol ten výlet výnimočný tým, že som prvýkrát videla Vysoké
Tatry. Ako to chodí v živote, ani naša cesta nešla úplne hladko. V polovici cesty
sme sa musel otočiť, nakoľko uzavreli cestu a museli sme spraviť obchádzku
iným, dlhším smerom. Naša prvá zastávka bola Bachledova dolina, kde sme sa
prechádzali v korunách stromov a stretli sme našu pani prezidentku. Zábavné
bolo to, ako sme schádzali lanovkou dole a moja suseda sa potila od strachu.
Naša konečná zastávka bola v Poľskom mestečku Zakopané. Nie je to veľké
mesto, ale kým sme našli náš „smradľavý“ apartmán, dvakrát aj trikrát sme
zablúdili. Zaujímavé bolo, že sme prešli okolo nášho apartmánu a ani sme si ho
nevšimli. Naše ubytovanie bolo ozaj hrozné, ešteže sme tam spali len jednu noc.
Večer sme sa vybrali na prechádzku do historického mesta. Počas prechádzky
sme obdivovali krásu Vysokých Tatier. Zakopané je zaujímavé dlhou pešou
zónu, taktiež sú tam typické ľudové kroje, papuče, syry... Na druhý deň viedla
naša cesta do Nového Targu na trhy, kde som si mohla vybrať to, čo som chcela.
Cestou domov sme sa zastavili na Donovaloch, tam sa konali cyklistické
preteky. Veľmi si to pretekári neužili, lebo sa strhla búrka. My sme sa však
aspoň dobre najedli.
Výlet som si fantasticky užila. Videla som krásy Slovenska aj niečo
z Poľska. Je to síce ďaleko, cesta je dlhá, ale rada by som si to zopakovala.
L.Šterbergerová, 5.A/AK

Stalo sa to pred dvoma rokmi v lete. Bolo to pekné leto
a tento rok sme sa rozhodli ísť do Vysokých Tatier. Bol to dobrý
ťah.
Bola to dlhá cesta,ale som sa cítil veľmi dobre. Dokonca
sme sa zastavili aj na Liptovskej Mare, aj tam sme sa trošku
popozerali. Tento rok chceme ísť tam na výlet. Ale konečne sme
sa dostali do Tatier. Tam bol nádherný hotel s dosť dobrými
finančnými podmienkami. Boli sme na najvyššom poschodí.
Chodili sme prevažne do prírody. Okrem toho sme boli v múzeu
ľudovej architektúry a v takom múzeu, kde sa dajú urobiť veľmi
zábavné fotky napr. je otočená izba a my stojíme na dverách,
a tak ďalej. Boli sme aj na Štrbskom a Skalnatom plese. Obidva
boli vynikajúce. Pri Štrbskom plese sme sa trošku poblúdili, ale
sme sa tam nakoniec dostali. Pri Skalnatom plese to bolo ľahšie,
išli sme lanovkou. Nemali sme také šťastie pri Bachledovej
doline. Tam sme sa museli vyšplhať. Ja som si zobral povolanie
fotografa. Fotil som s mojím fotoaparátom. Urobili sme
neuveriteľných dvesto fotiek. Nie presne, len približne, ale aj tak
je to veľa.
V stručnosti toto bol môj výlet do Tatier. Nazbieral som si
tam veľa dobrých zážitkov. Takýto výlet by som si urobil aj
viackrát.
I.Martin, 5A/AK

