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Úvod 

 

 

 

Časopis Jarné ROZLETY obsahuje umelecké práce talentovaných žiakov našej školy, ktorí 

sa zapojili do medzinárodnej literárnej  súťaže Komenský a my. Zadané témy  Škola/neškola 

alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba čitateľovi priblíži citový svet žiakov, 

dospievajúcich detí, ktorých osud určitý čas obral o dôležitý kontakt s rovesníkmi a o priame 

vyučovanie v škole. 

Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov. Ocenených bolo desať prác, päť z poézie a päť z prózy. Do 

medzinárodného kola postúpili prozaické práce. Práce z poézie boli ocenené v školskom kole 

súťaže. Víťazné práce sú vyznačené červeným farebným nadpisom.  

Aj keď je doba momentálne nepriaznivo naklonená nám všetkým, veríme, že práce Vašich 

detí Vás zaujmú, potešia a dodajú nádej. 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                      Mgr. Katarína Krutá  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Autorka titulnej strany: 

 Dominika Michaláková, bývalá žiačka našej školy 
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Online doba 

 

Školským svetom vládne chaos, 

učíme sa už len doma. 

Škola mala predsa prínos!  

Čaká na nás online doba?  

Takéto učenie ma až tak veľmi nebaví, 

no zvykla som si na zmenu. 

Vnímať všetky nové správy 

len cez počítačovú ozvenu... 

Až ma z toho občas mrazí, 

či to všetko pochopím, 

keď len do obrazovky hľadím 

a uvažujem nad všetkým. 

Chýbajú mi kamaráti 

a všetok ten hluk cez prestávky. 

Chýbajú mi učitelia, 

hoci občas zvýšia hlas či mračia čelá. 

Všetko by som chcela späť, 

preto si prajem,  

aby sa na koronu našiel liek.  

 

 

Daniela Bajčiová, 5.A 
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ŠKOLA 

Naša veľká škola 

darmo všetkých volá 

V tejto dobe korony 

všetci sme si vedomí, 

že nepustí nás dnu 

za žiadnu cenu 

Dva roky prázdnin deti 

Odkaz pána Verna ku nám letí 

Či chceme a či nie 

musíme prežiť toto sladké trápenie 

Na začiatku aká sláva 

prázdniny tu každý máva 

V strede bolo super tiež 

 ty to predsa dobre vieš 

Na konci už zle je 

neviem čo sa deje 

Z počítača bolia oči 

hlava sa mi z toho točí 

Najlepšie sa učí v škole 

na tom mojom dobrom stole 

Blížia sa k nám prázdniny 

po prázdninách hodiny 

Zasa naša škola 

každého nás volá 

 

                                                         Michaela Cejzová, 5.A 



7 
 

 

 

KOMENSKÝ  a MY 
 

 

Uč sa, JAKUB, každý vraví, 

no nik nevie, čo ma baví. 

Žiakov vidím len z obrázkov, 

sú to oni, je otázkou? 

 

Z mojej izby sám a sám, 

na počítač pozerám. 

Je to stále také isté 

aj učivo býva hmlisté. 

 

A tak je to deň čo deň, 

preto mám ja taký sen. 

Vybehnúť  si do prírody, 

kde sa život práve rodí. 

 

Jakub Dobrovič, 5.A 
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Online výuka 

 

Keď sa ráno zobúdzam, 

počítač si zapínam. 

Na Teamsy sa ja prihlásim, 

učiteľku každé ráno pozdravím.  

 

Mám rada online výuku, 

len aby nám nevypli elektriku. 

Internet je dobrý sluha, 

no pri učení neposlúcha. 

 

Už mi chýba tabuľa, 

čo sa dvíha dohora. 

Aj tá moja lavica  

a za oknom ryšavá veverica.  

 

Teším sa na spolužiakov 

aj na mojich skvelých učiteľov. 

Nech sme zdraví všetci, 

stretneme sa v škole, s úsmevom na líci. 

 

V škole mám aspoň pohyb, 

o tom niet vôbec pochýb. 

Zdrevenela som ja skoro celá, 

telesná by mi aj prospela. 

 

Celý deň sa do monitora čučí, 

v hlave mi z neho už hučí.  

Bolia ma moje oči, 

všetko sa okolo googla točí. 

 

Čo by na to povedal Andrej Sládkovič, 

že sa v jeho škole nevyučuje nik. 

Tak, Covid, rýchlo preč 

a my do školy poďme hneď.  

 

 

Barbora Kochlicová, 5.A 
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Online škola 

 

Online škola cez počítač  

Ťažko niečo vypočítaš 

Na monitor pozerám 

Potom aj tak vyzerám 

 

A k tomu hluk na ulici 

Mama trieska po polici 

Kvôli čomu? 

Lebo znova vypli vodu 

 

Sestra cvičí angličtinu 

Pokiaľ mám ja slovenčinu 

A ocino meeting má 

zas nikoho nevníma 

 

Keď zabudnem mikrák vypnúť 

Všetko z mojej izby počuť 

Keď už môžem noťas uspať 

Sestra začne silno dupať 

 

A ja už len budem dúfať 

Že dni začnú ubúdať 

Nie je to až také hrozné 

Lebo môžem sa skôr hrať 

A to môže každý brať 

 

Dúfam že do školy pôjdem 

Ak tam teda vôbec dôjdem 

Síce sa teraz vždy hrám 

Ale učiť sa nebudem sám 

 

 

 

Martin Lacko 5.A   
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Online škola 

 

 

 

 

Dnes sa učím trochu zvláštne, 

napíšem vám o tom báseň. 

Ráno vstanem, umyjem sa, 

za počítač posadím sa. 

 

A už počuť známe hlasy, 

začínam sa učiť asi: 

matika je celkom sranda, 

slovenčina trochu vážna. 

 

Ale škola aj tak chýba, 

nie je to naša chyba. 

Nebojím sa, všetko spolu zvládneme 

a do lavíc si zasa spolu sadneme. 

 

 

Jakub Bombala, 6.A 
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Dnešné učenie ma nebaví 

 

 

Začínam mať obavy, 

že online škola ma už nebaví. 

Chýba mi ruch bežnej školy, 

bez režimu telo bolí. 

 

Keď ráno oči rozlepím, 

v pyžame si k počítaču sadám. 

Niekedy aj wifi signál hľadám, 

kým sa učiť začneme. 

 

,,Si tu? Počuješ ma?´´, 

pýta sa pani učiteľka trpezlivo. 

,,Áno, zapínam si kameru´´, 

odpoviem jej milo. 

 

Chýbajú mi spolužiaci, 

prestávky aj telesná. 

Dúfam, že už onedlho 

nás čaká správa radostná. 

 

Že do školy pôjdeme 

so širokým úsmevom. 

A zaplníme triedy, 

čo zívajú prázdnotou. 

 

Matúš Fajčík 6.A 
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Ne – škola 

 

Každé ráno zobudím sa, 

idem k stolu a učím sa. 

Covid, ten nás z lavíc dostal, 

až som doma smutný zostal. 

 

Obliekať mi netreba, 

veď sa učím pre seba. 

Učím sa aj v pyžame, 

nepovedzte to mame! 

 

Kedy sa už toto všetko skončí? 

už chcem vidieť školu zoči, voči. 

Stereotyp ma umára, 

tvorí  sa mi v duši chmára. 

 

Ešteže mi dvorček máme, 

chodím si ja po záhrade. 

Sadím hrášok cibuľu, 

o mesiac aj fazuľu. 

 

S babkou, dedkom sme my spolu,  

sú nám zdraví vďakabohu. 

Dedko ma aj matiku učí, 

keď ma už tak škola mučí. 

 

Angličtinu, tú mám rád, 

s ockom som s ňou kamarát. 

Aj kamarát google je tu s nami, 

keď niečo neviem, pomáha mi. 

 

Radšej by som bol ja v škole, 

než sa učiť sám  v izbe dole. 

Žiadna sranda za teamsom, 

Iba vonku s naším psom. 

 

V škole je nám spolu fajne, 

verím v skorý návrat tajne. 

Jar je tu a volá nás, 

sadnúť do lavíc zas.  

 

 

Marek Homola  6.A 
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Škola 

 

Škola je dobré miesto, 

kde priateľov dobrých jesto. 

Zabávam sa s nimi každý deň, 

to je pre mňa pekný sen. 

Škola má aj nevýhody,  

stávať sa mi nechce. 

Spolužiaci čakajú v tom malebnom meste. 

Učiteľky mám veľmi rád, 

s úlohami som dobrý kamarát. 

Dnešná doba je však iná, 

musím tráviť čas len doma. 

Zavretí sme ako v klietke, 

nepodarí sa ujsť ani smietke. 

 

Lukáš Kurtík, 6.A 
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Dnešné učenie ma baví / nebaví 

 
Covid svetom letí, 

do školy nechodia deti. 

Už to bude rok, 

čo som do školy nespravila ani krok. 

 

Žiadna trieda, žiadna škola, 

s kamarátmi sa len píše, volá. 

Watsup, Viber, Messenger 

vie ovládať každý teenager. 

 

6.A triedu v izbe mám, 

s kamarátmi sa spájam. 

Pani učiteľky na obrazovke vidím a počujem 

a so signálom WIFI bojujem. 

 

Zadania úloh na EduPage chodia, 

ale zle sa mi robia. 

Niekedy viem, niekedy nie, 

kto tomu rozumie? 

 

Urobiť, odfotiť a poslať, 

už by to mohlo prestať. 

Z maminy sa učiteľka stáva, 

na EduPage ma pod kontrolou máva. 

 

Zavretie škôl nás prekvapilo 

a na chvíľu potešilo. 

Pandémia už veľmi dlho trvá, 

najradšej by som už v škole bola. 

 

Učitelia, spolužiaci a kamarátky, 

samozrejme veľké prestávky, 

to mi veľmi chýba,  

obnoviť si učenie v škole by nebola chyba. 

 

Začiatky v škole by ťažké boli, 

ale veď sme už predsa chodili do školy! 

Návšteva školy mi už veľmi chýba, 

o tej predstave sa mi už aj sníva.  

 

 

 

 
Emma Nociarová 6.A 
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Chcem do školy  
 

Dnešné učenie  

Ma nebaví  

Mení moje nálady  

Život iný  -  bez zábavy  

 

Všetko sa už zmenilo 

Samé nové pravidlo  

Žiadny priateľ  

Žiadna sranda  

 

Von nechodí cela banda 

Testovanie  

Očkovanie  

Všetko iba online  

Kvalitne sa nudíme 

 

Dnes namiesto v kine  

Sedím pri wifine  

Učiteľ len na monitore 

Lepšie veru bolo v škole  

  

Už ma to viac nebaví  

Prosím si to zastaviť  

Učiteľov znovu vídať  

Vrátničke pred školou kývať  

Kuchárke sa pozdraviť  

Úsmevom ju očariť  

 

Chcem zas známky  

Nosiť knižky  

Na bicykli do školičky  

Všetko naspäť pomaličky  

 

Zavriem oči - snívam  

Že už v škole bývam  

Že sa stratia odstupy  

Že ruška dáme dole z pusy  

 

 

Nech príde tento deň  

Do školy ja ísť už chcem! 

 

 

Markus Zemko, 6.A 
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Chcem sa vrátiť do školy 

 

 

Chcem sa vrátiť do školy, 

už mám dosť tej Corony! 

Už som dlho v izbe zavretá, 

len obraz, zvuk a tapeta. 

 

Počítač mi nenahradí 

kamarátov, školu, deti. 

Chýba mi aj školská lavica, 

do ktorej chcem už vrátiť sa.  

 

Aj pani učiteľky by som chcela stretnúť, 

na starý spôsob si zvyknúť.  

Chcem to stihnúť ešte pred letom, 

pred mojím prázdninovým výletom. 

 

Tak dúfam, že v septembri  

sa nám podarí, 

stretnúť sa všetci pred školou 

a pripomenúť si, že škola je tou najlepšou hrou. 

 

                 Anna Plachá, 5.C 
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Pustite nás do školy!  
 

Chýba mi už riadna škola,  

už sme veľmi dlho doma.  

Keď sa teraz doma učíme,  

za lavicami nesedíme.  

 

Učitelia, kamaráti, tí mi chýbajú.  

Nemám rada túto dobu.  

Chcem ísť von - na slobodu!  

V škole ma to viac baví. 

 

S kamarátmi zažiť kopec zábavy.  

Výtvarná výchova mi chýba,  

telesná je lepšia ako online hodina.  

Hudobná výchova – to je moja malina. 

  

Na súťaži som dlho nebola.  

Chýba mi to - ach tá Corona!  

V Kubíne sa vždy vynájdem,  

na Sláviku hlas vytiahnem.  

 

Dúfam, že už dlho doma nebudeme. 

 Za počítačmi už sedieť nechceme!  

V škole nás to viac baví,  

s kamarátmi zažiť kopec zábavy!  

 

 

 

Adela Púpalová, 5. C 
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Naša online škola 

 

 

Pyžamo na sebe, 

škraboška na hlave. 

Ráno vstávam 

a hneď sa pripájam. 

 

Online škola mi dáva zabrať, 

musím si raňajky nabrať. 

Pri počítači sedíme 

a písomky tvoríme. 

 

Snažíme sa pracovať, 

veľa známok nazbierať. 

Učiteľka  vyvoláva, 

ale niekedy nám už nemyslí hlava. 

 

Domáce úlohy si robím, 

vonka už nechodím. 

Všetko učia nás, 

teraz len cez počítač. 

 

Edupage je nočná mora, 

nech už radšej začne škola. 

Všetci si už chýbame, 

dúfam sa čoskoro stretneme. 

                                               

 

 

 

                                  Liliana Valentína Adamovičová, 5.C 
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PLIAGA 

 
Minulý rok veľmi čudný bol, 

nemôže sa stať, že by niekto zabudol. 

Pripravil nám strašné chvíle, 

nikomu nebolo milé, 

že sa s nikým nestretáva, 

iba z okien si zamáva. 

 

Škola zrazu zatvorená, 

z čoho najskôr bola radosť, 

no po chvíli tvár skrivená, 

pokazená moja MLADOSŤ! 

 

A už počuť v diaľke hlasy, 

že sa blížia lepšie časy. 

Možno leto napraví, 

čo sme teraz zmeškali. 

 

Kamaráti moji z triedy 

utekajme z tejto biedy, 

stretneme sa určite, 

naozaj, nie na nete. 

Stretneme sa na ulici, 

dáme si tam po pol deci, 

prečo by sme nesmeli? 

Veď sme dávno dospelí.  

 

 

 

Martin Uhrín, 5.C 
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„Óda“ na zlú dobu 

 

 

Čo je to za doba zlá,  

nikto sa v tom nevyzná. 

Všetky deti doma sedia,  

v počítači testy robia.  

Učíme sa z domu, 

nechcem veriť tomu. 

 

Kedy sa to skončí už? 

Až keď budem veľký muž? 

Chcem si sadnúť do lavice, 

používať učebnice.  

Nech sa stretnú všetky deti,  

už sme dlho v tejto sieti. 

 

Nech ulice ožijú 

a ľudia si v šťastí požijú. 

Chcem sa stretnúť zoči-voči, 

iba online svet sa točí. 

 

Corona je zlá, už ma tik chytá. 

 

 

Nikolas Bellos, 5.C 
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ONLINE VÝUČBA 

Doma som už skoro rok,  

taký som jak vzducholoď.  

Pribral som už veľa kíl,  

na vzdelanie viac nemám síl.  

Výučba je síce sýta,   

ale mne už v hlave svitá, 

online nie je vôbec zlé,  

len to domáce sedenie.  

Rád by som išiel do školy a  

robil poriadne všetky úlohy.  

Behať v triede – po chodbách,  

to je niečo, čo by som robil rád.  

Žiadny krúžok , žiadny stres,  

či to stihnem ešte dnes.  

Je to zlé a nesprávne,  

sedieť doma pri online.  

Oči ma už bolia tiež,  

som z toho unavený a vy určite tiež.  

Jedným slovom - je to iné,  

žiť život v škole alebo byť stále online.  

  

Daniel Barta,  5.C  
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ONLINE ŠKOLA 

Online škola? To ma láka! 

Počítač už na mňa čaká. 

 

Vstanem o päť trištvrte, 

v pyžame ma vidíte. 

 

Keď kameru si zapnem, 

sama seba sa ja zľaknem. 

 

Strapatá som ako metla, 

vrkoč som si nezaplietla. 

 

Učebnice hľadám márne, 

internet mi asi spadne. 

 

Učiteľka volá: „Si tu, ste tu???“ 

Spolužiaci zatiaľ píšu do četu . 

 

Kým sa všetci pozbierame, 

opäť všetko zabudneme. 

 

Online hodina beží rýchlo, 

nové učivo sa zas nestihlo. 

 

V tejto škole nezvoní, 

ale ani obed „nevoní“. 

 

Prezuvky mi prachom zapadajú, 

všetci moji kamaráti mi veľmi chýbajú. 

 

Učiteľky milé chýbajú mi tiež, 

online škola, to je proste des!!! 

 

Nelly Babicová , 5.C 
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PRÓZA 
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KOMENSKÝ A MY 

Chladné ruky priepasti 

„Človek je svojou povahou spoločenský tvor.“        

Aristoteles 

     Nie som spoločenská. Nikdy som nebola, a pandémia to nijako nezmenila. Priam by som 

povedala, že mi táto situácia vyhovuje. A dokonca viac, ako je to zdravé. Vraciam sa 

k výroku Aristotela z úvodu. Áno, je. A pre správne fungovanie je nevyhnutný sociálny 

kontakt. Či chcem, či nie. 

Bežne nemám čas zamýšľať sa nad tým. Chcem? Nechcem? Nemám na výber. Ale keď  sa 

celý svet musel prispôsobiť neľahkej situácii, ja som len prekĺzla na miesto z mojich snov. 

Rýchlo, nepozorovane. Spadla som do priepasti. Hlbokej a temnej, ktorá je ale miestom, na 

ktorom chcem byť. Pád nebol tvrdý a prudký. Skôr jemný a vôbec neciteľný. Ako keby sa 

drobné zrnká hviezdneho prachu svižne skĺzli po strmých stenách priepasti. Vzápätí elegantne 

pristáli na jej vyprahnutom dne. Priepasť sa stále prehlbuje a jej steny sa túžia navzájom 

dotknúť. Hĺbka sa zväčšuje, priestor zužuje,  až sem nepreniká jediný lúč svetla a žiadny zvuk 

nie je dosť silný na to, aby sa dostal až na dno a nestratil sa niekde na polceste ako všetky 

ostatné pokusy o kontakt vysielané ľuďmi, ktorí stoja na jej okraji a snažia sa nahliadnuť dnu. 

Chcú uvidieť, čo ukrýva, no jej hĺbka to nedovolí. Pôsobí nekonečne. Drsné steny, siahajúce 

vyššie ako moje oči dovidia, sa ku mne približujú, kým svojimi chladnými rukami 

neobopínajú celé moje telo. Mám takmer klaustrofobické pocity a nedostatok miesta na to 

poriadne rozpínať pľúca a dýchať, no je to priestor, v ktorom si svoje bytie pokojne užívam. 

Navyše ma nikto nenúti opustiť ho. 

     Priama úmernosť: Čím viac sa zužuje priestor môjho pohybu (z mesta na byt...), zmenšuje 

sa aj počet ľudí v mojom živote. Miznú tak rýchlo, ako dno priepasti klesá hlbšie a hlbšie. 

Približujem sa k môjmu ideálnemu utopickému životu. Viem, že sa musím dostať von. Musím 

sa vyšplhať skôr, ako sa steny priepasti pobozkajú a stanem sa navždy ich súčasťou. 

No je mi tu tak príjemne. 

 

Občas by sny mali ostať len snami.   

 

Vanda Výbošteková, 9.A                                                                                                                                     

 



25 
 

KOMENSKÝ A MY 

Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba 

Dištančné vzdelávanie mi ešte stále navodzuje pocit ako z nejakého scifi - filmu.  A to 

je tomu prerušovane takmer rok. Kto by povedal takto pred dvomi rokmi, že sa budeme učiť 

iba z domu. Hlavne však, že pred tým, myslím pred Covidom bolo nepísaným zákazom 

nadmerné využívanie technických vymožeností. Veď by nás boleli oči. Teraz sa však karta 

zvrtla a zrazu je to top prioritou dnešnej doby. Veď ako inak by bolo možné vzdelávať sa na 

diaľku, čiže dištančne. 

Ja som sa už veľmi dobre zabehol do dištančnej výučby... Keď sa na to pozriem s 

trochou humoru. Tak... Z postele musím ráno s veľkým vypätím absolvovať 12 krokov a som 

v škole. Tak „ďaleko“ mám k písaciemu stolu. Na toaletu je to 13 krokov a do kuchyne 28 

krokov. Myslím, že to najdôležitejšie na prežitie som spomenul. Veď kto by sa prezliekal z 

pyžama keď je dištančné vyučovanie. Už sa mi trošku aj potia dlane, keď začne prezenčná 

výučba a ja zistím, že som za ten rok vyrástol a možno budem musieť ísť do školy možno aj v 

pyžame. 

Teraz však trošku vážnejšie, aspoň na chvíľku... Výhody vyučovania v škole, teda 

prezenčne sú podľa mňa také, že učitelia dokážu lepšie vysvetliť učivo úplne do detailov. 

Žiaci výklad k učivu v škole pochopia podstatne rýchlejšie. To je však najmä spojené s tým, 

že spoločné stretnutie, komunikácia a emócie sa od toho odrážajúce sú osobné. Pozorovaním 

spolužiakov, ich reakcií na učivo a zároveň aj ich spätnej väzby vytvára prostredie kde je 

všetko ľahšie a zrozumiteľnejšie. 

Nevýhody vyučovania v škole sú podľa mňa jedine väčší stres pri písomkách a 

odpovediach. Doma na svojom území a vo svojom pohodlí to ide akosi ľahšie... Bez 

zbytočných emócií. 

Ako som už viackrát načrtol, tak hlavnou výhodou dištančného vzdelávania je, že žiaci 

si môžu doma urobiť pohodlie. A keď chcú, môžu aj pomedzi hodiny oddychovať povedzme 

aj na gauči.  Ďalšou, určite veľkou výhodou je, že žiaci nemusia dochádzať do škôl z iných 

miest. Ušetrí sa čas a samozrejme aj peniaze z rodinného rozpočtu. Stačí tak málo a ráno sa 

len žiak pripojí na hodinu.  

V dnešnej dobe majú takmer všetci doma počítač, mobil či tablet a rovnako aj internet. 

Ďalšou výhodou je, že deti môžu riešiť testy zadané učiteľom v pohodlí domova a nemusia 

mať ani takú trému ako v škole. Akékoľvek riešenie zadania, či testu doma je z môjho 

pohľadu  ľahšie a robím ho vo väčšom kľude. Nevýhodou dištančného vzdelávania a to 
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výraznou je v technike, ktorá aj mne     v poslednej dobe robí problémy. Pokiaľ sa niekomu 

niečo pokazí, nefunguje mikrofón a nie je možné hovoriť, písať si poznámky alebo počúvať 

pani učiteľku. Ďalšou nevýhodou je, že keď sa nedá pripojiť na online hodinu alebo je 

výpadok elektriky žiak v tom prípade nemôže robiť vôbec nič.  

Odhliadnuc od toho, že dištančné vzdelávanie mi vyhovuje určite vo väčšej miere, 

chcelo by to zmenu. A to veľkú. Toto ľahšie a kľudnejšie vyučovanie v pohodlí domova by 

som už veľmi rád vymenil. V škole je možno niekedy stres, vypätie vyplývajúce z učiva, či 

predmetov, ale bral by som tento balíček hneď aj zajtra. Najmä kvôli stretnutiam so svojimi 

spolužiakmi, obľúbenými predmetmi, každodennými rozhovormi, či pozdravmi a letmými 

úsmevmi s našimi super učiteľmi. 

Oliver Nádvorník, 9.A 
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Zmena 

Odvtedy, ako začala karanténa, môj život sa otočil o 180 stupňov. Nehovorím, že je všetko 

negatívne, ale z môjho pohľadu na vec ... väčšia časť všetkého. Zo začiatku, ako nám 

oznámili, že máme zostať doma, moje pocity boli extrémne zmiešané. Zatiaľ čo kedysi bolo 

sedenie na gauči považované za lenivosť, teraz sa to považuje za zodpovednosť. Na jednej 

strane som sa celkom potešila, že si dlhšie pospím a že budem oddychovať, ale na tej druhej 

som absolútne nevedela, čo mám od toho všetkého očakávať.  

           Jedného dňa mi na mobil prišla správa. Písalo sa tam že nastupujeme na systém online 

výučby. Bola to pre nás všetkých úplne nová situácia, každý si na to musel zvyknúť a to 

podľa mňa nebolo jednoduché. Spočiatku to bolo jemne chaotické, všetci si museli nájsť svoj 

vlastný systém učenia. Ak mám porovnať učenie v škole a doma, tak je to úplne o niečom 

inom. Každé z nich, má svoje výhody a aj nevýhody. Prvá online hodina bola aspoň pre mňa 

taká čudná, veď kto by povedal, že sa raz budem učiť cez mobil. Nikdy v živote by som si 

nepomyslela, že sa niečo také reálne bude diať. Prvých pár týždňov to bolo v poriadku. Ráno 

som vstala, pripojila sa na hodiny a pozorne počúvala. Dosť obdivujem učiteľov, že majú 

s nami ešte toľko strpenia. Ja by som sa na ich mieste asi úplne zbláznila. Neustále musia 

vymýšľať, ako nás zaujať a donútiť sa učiť. Ten čas počas netradičného vyučovania prebehne 

celkom rýchlo. Po online hodinách som si urobila domáce úlohy a potom som mala voľno. 

Lenže keď si to predstavíte, že sa toto deje každý deň a pomaličky plynie rok, tak vám z toho 

prepne. Pre mňa je to stereotyp, ktorý stále nekončí a začína ma unavovať. Už ma to takto 

nebaví ... Nevidím svojich spolužiakov a ani učiteľov. Nemôžeme sa tak smiať a robiť všetky 

tie veci, čo nám predtým prišli úplne normálne. Ani to učenie nie je také, ako by malo byť. 

Mám pocit, že čím dlhšie som doma, tým som hlúpejšia. Je to asi tým, že sa neučím ako 

v škole. Máme menej pohybu, sme málo s ľuďmi. No a ten čas, čo zo začiatku plynul tak 

rýchlo, sa zmenil na pomaly tečúcu lávu. Hoci celá táto situácia nebola pre nikoho radostná, 

snažím sa vo veciach nachádzať pozitíva. Keď si tak spätne prechádzam celý môj využitý čas 

počas toho, ako sme doma, tak môžem tvrdiť, že bol celkom prínosný. Ak vonku svieti 

slniečko, mám pocit že ma to úplne nabíja energiou. Hneď mám úsmev na tvári a všetko 

robím s radosťou. Po škole chodím von. Aspoň trošku sa snažím zabudnúť na to, čo k nám 

prišlo. Začala som čítať viacej kníh, pripravujem sa na veľmi dôležité prijímacie skúšky. 
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Pravdepodobne už poznám asi každý jeden seriál a film na tejto planéte, pomáham našim 

doma a celkovo mám pocit, že mám viacej času pre seba a svoju rodinu. Naučila som sa byť 

disciplinovanejšia, čo sa týka cvičenia a zdravého stravovania a mala som dostatok času 

prehodnotiť svoje priority v živote. Samozrejme, radšej by som utekala von a videla ľuďom 

úsmevy na tvárach, ale všetci vieme, že je to v tejto situácii skoro nemožné. Aspoň na 

hromadnom testovaní stretneme s ľudí, ktorých sme nevideli asi 100 rokov ... 

      Už nič iné si neželám, iba to, aby sme boli všetci zdraví  a aby sa náš život dostal do 

normálnych koľají, bez tých všetkých obmedzení, ktoré teraz zažívame. No musím povedať, 

že táto situácia mi určite dala radu do života. Mala by som si vážiť hlavne zdravie a každý 

jeden deň, ktorý so svojimi blízkymi prežijem, pretože nikdy nevieme, o čo sa na ďalší deň 

potkneme...    

 

Pavlína Uhrinová   9.A                                
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     Hovorí sa, že čo nás nezabije, to nás posilní. Nie vždy to však musí byť úplne pravdivé 

tvrdenie. Stojí nám niekoľko miliónov úmrtí za pár ekonomických postrehov? 

     Pandémia nám spôsobila už veľa problémov a postavila všetkých do nepríjemnej situácie. 

Mne osobne zobrala starého otca. Podľa mňa sú v skoro najhoršej situácii učitelia. Už jeden 

celý rok majú aj trikrát viac práce ako doteraz. Som rád, že to ale nevzdávajú a snažia sa nás 

čo najlepšie učiť. Mne táto situácia celkom vyhovuje, pretože mám oveľa väčšie pohodlie 

a podmienky pri učení. Výklad je často nahradzovaný prezentáciami, videami alebo hravými 

cvičeniami, ktoré sú veľmi efektívne. Žiaci na hodinách nevyrušujú a mnohí si vytvorili lepší 

vzťah s viacerými učiteľmi. Bohužiaľ nie sú všetci takí schopní ako ja, no keď sa chce, tak sa 

dá. No nie vždy to fungovalo takto pekne. V minulom roku keď nás nechali doma, väčšie 

množstvo učiteľov nevedelo ako pracovať s platformami, pomocou ktorých sme sa učili. 

Našlo sa iba pár žiakov, ktorí nevedeli pracovať s technikou, ale veľmi rýchlo ich to 

spolužiaci doučili. Učiteľom pomáhali buď kolegovia alebo žiaci. Najhoršie však na tejto 

situácii bola neinformovanosť. Moja mamina pracuje ako asistentka na ZŠ a viackrát sa mi 

sťažovala na to, že nikto nevie čo môže, čo nemôže a čo musí. Napríklad my ako deviataci 

vkuse nevieme, akým spôsobom budeme prijímaní na Stredné školy. Určite však nebola 

chyba na strane učiteľov alebo riaditeľov škôl! Vláda sa neustále sťažovala na nejasnú 

situáciu a keď robila nejakú tlačovku, tak z 3 hodinovej komédie sme nezistili vôbec nič. 

     Dúfam že sa vrátime do školy čo najskôr a budeme sa konečne vzdelávať najkvalitnejšou 

formou. Prezenčnou. 

 

 Gregor Išteneš, 9.B 
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     Škola je miestom stretávania sa veľkého množstva ľudí, nadväzovaním nových kontaktov 

a následne vytváraním nových priateľstiev. Za tie roky som si v škole našla množstvo 

priateľov, no teraz sa s nimi nemôžem stretávať na dennej báze, ako to bolo ešte pre nás 

všetkých bežné, niekedy otravné aj nudné. Ranné skoré vstávanie som ešte pred rokom 

nenávidela, no dnes? Už ani neviem aké je to vstať o 6 ráno, namaľovať sa a byť celý deň 

produktívna. Mala som vytvorený nejaký denný režim, no ten sa v priebehu niekoľkých dní 

zmenil, pretože sme celé Slovensko, dokonca celý svet prešli na online výučbu. Vždy som 

v hĺbke duše chcela zažiť takéto vyučovanie, chcela som si tak, inak povedané, vytvoriť 

vlastný denný režim. Netušila som, že sa to niekedy stane realitou.  

           Komunikácia je základom spoločenského života. Dovolím si povedať, že mne 

komunikácia celkom aj chýba. Chýba mi komunikácia hlavne s učiteľmi, pretože od nich, si 

ako žiaci berieme príklad. Pozeráme sa na to, aký majú pohľad na život a aké majú názory na 

rôzne veci. Kedykoľvek sme nadviazali rôzne zaujímavé témy, ktoré niekedy nemali nič 

spoločné s učivom, ktoré sme preberali. No dnes je hlavnou úlohou učiteľov bojovať so 

zložitou technikou a prispôsobiť sa vzniknutému problému. No a to znamená aj žiadny 

fyzický kontakt. Čo my, ako ľudia potrebujeme, hlavne my teenegeri, kedy sa nám v tomto 

veku začínajú vytvárať rôzne pohľady na svet, a jediní vyspelí, múdri ľudia, s ktorými sme v 

hlavnom kontakte, sú naši rodičia. Učenie doma vyžaduje odhodlanosť, sebazaprenie i 

koncentráciu. Možno je to ťažšie, ale svedčí to hlavne o našej zodpovednosti. Sama seba sa 

pýtam, čo sa zmenilo v mojom živote...čo mi učenie v priebehu pandémie prinieslo, a čo ma 

naučilo. Ako tak som si všimla, že niektorí žiaci berú toto vyučovanie na veľmi ľahkú váhu, 

čo by som si ja osobne nikdy nedovolila. Pretože samozrejme, že vyučovanie nebude 

prebiehať takto už navždy. Je to len dočasné, kým sa všetko neupokojí.  Vravím si, no 

spomeniem si, že toto nám bolo povedané presne pred rokom, keď som chodila do 8. triedy, 

no teraz som deviatačka a uvedomila som si pár vecí...., že sa môj život obrátil o 360 stupňov 

a to myslím naozaj o 360 stupňov. Zmenil sa môj osobný život, ale aj život tam von za 

bránami nášho bytu. Zmenila som sa nielen ja, ale aj moji blízki, spolužiaci, kamaráti a aj 

moji najbližší. Táto pandémia mi priniesla veľa smútku, nedoriešených problémov a 

konfliktov s kamarátmi, ale niekedy táto zmena v dnešnom vyučovaní mi naznačuje, že mi 

prichádza veľa zmien do života. Všetkých nás táto pandémia zasiahla a bohužiaľ aj mojich 

rodičov. Niekedy sa nestíham spamätať a už je tu nová zmena. Hlavné je, si uvedomiť, že toto 
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nie sú prázdniny, ako je nám to často prízvukované. Učitelia často vravia, že máme na starosti 

iba školu, no ja nemám iba školu. Učitelia nás neustále upozorňujú na nezabúdanie si 

domácich úloh, na nedokončené testy, na nezúčastňovaní sa na online vyučovaní. No týmto 

nechcem hodiť všetkých učiteľov do jedného vreca. Ja učiteľov veľmi dobre chápem, že je 

tento spôsob života ťažký pre nás, samozrejme ako pre nich, ale mohli by aj oni trošku 

pochopiť nás, že je toto všetko pre nás tak nové, ako aj pre nich, že nemáme ešte toľko 

skúseností ako oni. Tak isto, že veľa ľudí čo poznám, robia veľa aj pre svoj osobný rozvoj, tak 

isto ako ja, a nemám na mysli školu. Mám na mysli mimoškolské aktivity. 

        Ako žiačka, som hrdá na všetkých našich učiteľov. Hlavne na pani učiteľky, pretože 

vidím, že idú na maximum a ani táto hnusná pandémia im nekazí chuť do vyučovania. Snažia 

sa nám podať toľko, koľko by nám chceli podať, keby sme boli v škole a sedeli v školských 

laviciach, a zato im patrí jedno veľké ďakujem.  Hodiny sedíme za pracovným stolom, na 

začiatku sme sa snažili naučiť ako sa učiť, dnes sa už iba snažíme učiť.  Sama mám 

zodpovednosť voči svojej budúcnosti, sama si ju tvorím tým, aj ako sa správam k dnešnému 

vyučovaniu, akú zodpovednosť tomu kladiem a ako pristupujem k svojim  povinnostiam, 

pretože všetko sa dá, keď sa človeku chce. 

 

Emma Mašurová, 9.B 
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          Minulý rok bol najčudnejším rokom v mojom živote, a vlastne stále aj pokračuje. Keď 

nám v marci 2020 povedali, že na nejaké dva týždne nemôžeme ísť do školy, všetci sme sa 

veľmi potešili. Brali sme to ako bonusové prázdniny.  Ale keď povolenie chodiť do školy 

neprichádzalo ani po mesiaci, začal som sa cítiť čudne.  

      Nikde sa nemohlo chodiť, jediné čo som mohol robiť, bolo zostať doma. Učiť sa doma, 

jesť doma, hrať sa na Xboxe alebo pozerať videá na Youtube alebo filmy na Netflixe.  Bol to 

divný rok, dlho som nevidel niektorých mojich spolužiakov a zlenivel som ešte viac, ako som 

bol lenivý predtým. Nikdy by som nemyslel, že to poviem nahlas ale chýba mi škola, 

spolužiaci, čas cez prestávky a školské zážitky. Ak to mám nejako zhodnotiť, táto doba mi 

viac vzala ako dala. Zobrala mi jeden celý rok, ktorý som mohol byť so spolužiakmi, s 

ktorými vlastne už poriadne nebudem, lebo pôjdeme na stredné školy. Rozmýšľam,  aký by 

mohol byť  za normálnych čias deviaty ročník? Mali by sme venček, šli by sme na exkurzie a 

nejaký dobrý výlet, sedeli by sme cez prestávky spolu v kruhu, rozprávali sa a smiali. Takto 

som len doma s bratom, občas idem von s pár kamarátmi alebo pomáham otcovi. Skrátka, 

doma mi je už dlho a mám pocit, že je najvyšší čas ísť do školy. Online vyučovanie mi až tak 

nevadí, ale myslím, že v škole by to bolo lepšie, skôr sa dokážem sústrediť a pri online 

vyučovaní sa toho toľko nenaučím, ako keď sedím v triede.  V škole by nado mnou niekto stál 

a dával na mňa pozor, či niečo robím a či sa sústredím, ale takto online si to nemajú učitelia 

ako ustrážiť, takže je to len na nás deťoch. Aj učiteľom možno chýbame, aj keď sme robili 

neplechu, určite im tento spôsob výučby nevyhovuje a majú to s nami ťažké. Najlepšie túto 

situáciu pri online vyučovaní vykresľuje novodobý vtip, že vyučovanie je ako vyvolávanie 

duchov: Janko, si tu s nami?  Navyše mám obavy, či sa prinútim sám poriadne sa naučiť na 

prijímacie pohovory. Radšej by som sa učil v triede. Rodičia mi vravia, že mi to myslí, len 

som lenivý, preto by som potreboval byť v škole. 

     Chýba mi kolektív a pocit, že niekam patrím. Keď to ale zoberiem z tej lepšej stránky, tak 

táto doba ma donútila k väčšej samostatnosti. Nielen pri vypracovaní domácich úloh, ale aj pri 

domácich prácach, čo veľmi teší mojich rodičov. 

Lukáš Soukup, 9.B 
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V zajatí počítačov 

Dnešná pandemická situácia nie je pre väčšinu príjemná. Obmedzuje naše materialistické 

mysle. Nemôžeme veľa vecí, ktoré boli pred rokom ešte samozrejmosť. Tento čas nám však 

otvára možnosť na premýšľanie a hlavne aj pokoj do rýchleho tempa v našich životoch pred 

pandémiou. 

Asi sa nebudem mýliť, keď poviem, že tieto časy sú ťažšie, ba možno aj horšie ako keď sme 

chodili do školy. Vo voľnom čase sme sedeli za počítačmi, trávili sme pri nich veľa času. 

Dnes je to však úplne iná káva, sedíme pri nich celé doobedia. Učíme sa, no nejde nám to tak 

ako v škole. Ale aj napriek tomu vie veľa mladých študentov presedieť pri počítači celé 

poobedie. Myslím si, že to nie je správne. Nie je to správne pre náš organizmus, kazíme si oči, 

chrbticu a keď si dáme zvuk v slúchadlách na vysokú hlasitosť, aj uši. Neprospieva to ani 

nášmu psychickému zdraviu. Väčšina mladých študentov zostáva na počítačoch, herných 

konzolách a mobiloch aj poobede namiesto toho, aby šli radšej von, trochu sa prebehli 

a rozprúdili krv v žilách. Potom sú nervózni, namrzení a nevľúdni voči svojmu okoliu. Pritom 

by sa ten čas dal využiť aj oveľa lepšie a zmysluplnejšie. Mohli by sme si prečítať niečo 

zaujímavé, dozvedieť sa niečo nové a ešte aj parádne zrelaxovať, alebo spoznať okolitú 

prírodu z iného uhla pohľadu.  

Alebo sa môžeme na dnešnú dobu pozrieť z úplne  odlišnej strany. Dnešná doba nám 

umožňuje sa pozrieť na veci odlišne z rôznych pohľadov, strán , svetonázorov. Zisťujeme, 

kde sú naše psychické limity, v čom sme dobrí, prebúdza skryté vášne, talenty alebo ešte 

zvýrazňuje naše zlé črty správania. Často prehlbuje lenivosť a zlé pocity. Ukazuje, ako vieme 

dlhý čas spolu žiť s ľuďmi v našej domácnosti. Aký vieme byť láskaví, vďační a ako sa vieme 

ovládať. Zamýšľajme sa ako by sme mohli pomôcť druhému a nie ako všade hľadať svoj 

vlastný prospech. 

 Vstávajme s radosťou a láskou na perách. Nie z namrzenosťou a zamračenou tvárou. Tešme 

sa z každého nového slnečného dňa, lebo tie nám dáva Boh aj v týchto, pre niektorých, 

smutných a zlých časoch. 

Daniel Terem, 9.B 
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KOMENSKÝ  A MY 

 

Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba 

 

     Škola hrou – povedal velikán našej pedagogiky Komenský. „Komenský by sa divil“  - 

šomre si babka, krútiac hlavou, keď vychádza z mojej izby a ja v teplákoch otváram počítač, 

aby bol pripravený na pripojenie sa na „ online“ hodinu. 

    Tak som sa zamyslela, ako veľmi sa zmenil náš školský život za posledný rok. Vlastne som 

si ani nevedela predstaviť, že jedného dňa nepôjdem do školy a budem sedieť vo svojej izbe, 

ktorá sa mihnutím okamihu zmení na učebňu.  Wikipédia píše, že Komenský ako reformátor 

mal heslo  3 V - všetkým, všetko, všestranne - a chcel, aby sa mohli učiť všetci spolu, teda 

nielen chlapci, ale aj dievčatá. Dnes sedíme  už rok každý samostatne vo svojich izbách 

prilepení na počítačoch, tabletoch alebo mobiloch. Komenský v škole videl hlavný 

prostriedok, ako zlepšiť spoločnosť. Neviem  posúdiť, či je teraz spoločnosť lepšia alebo 

horšia, ale pokúsim sa zhodnotiť, čo mi rok „online“ školy dal a vzal. 

    V prvom rade mi vyhovuje, že sa môžem učiť vlastným tempom. Nemusím na nikoho 

čakať, kým úlohu pochopí každý v triede, aj ten, čo mu to pomaly myslí. A ak niečomu 

nerozumiem, môžem sa k tomu vrátiť a prejsť si to viackrát, až mi je to jasné. Zdá sa mi, že 

som časovo flexibilnejšia – rozdeľujem si úlohy na čas, keď mám viac energie a viac času a 

tie ľahšie úlohy dokončiť aj popoludní. Sama sa v poslednom období necítim veľmi dobre vo 

väčšej spoločnosti a tak mi vyhovuje domáca komfortná atmosféra.  

    S kamarátkami som aj tak denne spojená cez počítač, a tak mi spolužiaci až tak veľmi 

nechýbajú. Vyučovanie je oklieštené na to najnutnejšie, ale niektoré témy by potrebovali viac 

vysvetliť. V škole som sa veľa naučila na hodinách pri vysvetľovaní učiteľov.  Teraz si to 

musím sama vyhľadávať a nie vždy sa mi chce. Zbadala som sama, že sa akosi ťažšie slovne 

vyjadrujem . To asi preto, že doma sme celé hodiny každý zavretý vo svojich izbách – mama  

pracuje na počítači z domu, brat sa tiež učí prilepený k obrazovke a popoludní, keď si urobím 

všetky úlohy, som unavená a vôbec sa mi nežiada s niekým sa deliť o myšlienky ani ísť von. 

Keby som nemusela ísť von so svojím psom Milom, asi by ma z domu nik nedostal.  Občas 

mám dojem, že niektorí učitelia nedokážu celkom odhadnúť čas, za ktorý sa dá zadaná úloha 
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splniť a som veľmi vystresovaná, že nestačím splniť úlohu v limite. Chýbajú mi krúžky 

a ZUŠ-ka. Komenský povedal, že vyučovať sa má všetko, čo budeme potrebovať pre 

zmysluplný život. A keďže som teraz väčšinou doma, naučila som sa niečo, čo v živote 

budem  asi vždy potrebovať – variť a piecť. Z môjho pečenia  sa teší najmä náš dedko, ktorý 

má rád všetko sladké. 

       Neviem,  celkom posúdiť, či je  “táto škola online“ lepšia, či horšia  

(samozrejme, že mi v tejto chvíli vyhovuje nemusieť ráno zavčasu vstávať z postele), len 

mám dojem, že sa už asi nevrátime do „koľají“ spred roka. Občas sa pýtam, aká bude škola, 

keď sa toto všetko skončí. A čo by asi na dnešnú „online“ školu povedal Komenský. 

  

Alexandra Georgievová, 7.A 
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KOMENSKÝ A MY 

Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba 

   Pandémia koronavírusu ovplyvnila životy všetkých ľudí. Prevažne asi negatívne, ale určite 

sa nájdu aj nejaké pozitívne veci. Korona nám pomáha v tom, aby sme pochopili, že na svete 

je veľa vecí, ktoré môžeme zmeniť, avšak na druhej strane sú veci, ktoré zmeniť nedokážeme, 

môžeme ich len tolerovať a akceptovať. Korona mi vzala veľa možností, či plánov, ktoré boli 

naplánované na tento rok či vysnívané leto a pochopila som, že stačí nejaká vyššia moc a 

všetko sa dokáže zmeniť v priebehu pár týždňov. Ak sa zamyslím, korona mi taktiež dala 

úžasnú príležitosť zastaviť sa v dnešnom uponáhľanom svete a zamyslieť sa, či žijeme taký 

život, aký aj naozaj chceme. Táto situácia nám dala možnosť vycestovať nie do zahraničia, 

ale  naopak, do nášho vnútra a zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, taktiež nám dala čas, 

ktorý môžeme stráviť s rodinou, čas vyraziť a obdivovať prírodu v okolí, na ktorú doteraz 

nebol čas a človek na ňu zanevrel. Korona nás naučila väčšej trpezlivosti, spolupatričnosti a 

radosti tešiť sa na to, čo príde, začať myslieť nielen na seba, ale aj na iných a spolucítiť s 

nimi. 

   Toto obdobie považujem a budem považovať za akýsi “omyl” v našom živote, ktorý 

zastavil naše denné rutiny a každodenné starosti, keď sa život zmenil a ocitli sme sa v situácii, 

v ktorej sme sa začali obávať a cítiť prirodzený strach z toho, čo príde. Celý ten čas sme boli 

nielen my, ale aj naša spoločnosť podrobení skúške, ktorú nebolo ľahké preklenúť. Bol to čas, 

kedy bolo dôležité odsunúť bokom problémy a starosti, ktoré sme riešili doteraz a zaoberať sa 

novou situáciou, ktorá bola do týchto čias pre nás neznáma. Verím, že tak ako mne, tak aj 

ostatným táto situácia pomohla sa zamyslieť a pochopiť, aký je život zraniteľný a krehký a že 

aj naša planéta potrebuje oddych. 

   Pandémia nezasiahla len naše životy, ale aj naše štúdium. Museli sme dočasne opustiť pôdu 

našej školy a zmeniť ju na videohovory z pohodlia nášho domova. Spočiatku som to vnímala 

ako dobrý spôsob výučby. Neskôr som ale pochopila, že nie je to až také ružové, ako som si 

myslela  a školské prostredie mi začalo chýbať. Začala som však veriť, že všetko sa dá zas do 

poriadku a naše školské prostredie si budeme môcť všetci vychutnať už v nasledujúcom 

školskom roku povzbudení tým, že sme skúsili niečo nové, a že aj v takejto situácii, akú sme 

mali, sa dá vyučovanie zvládnuť. Záleží od každého z nás ako sa vysporiadal s novou 

situáciou a čo nové na ňom zanechala. 

 Laura Jakubová,7.A 
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KOMENSKÝ A MY 

 

Čo mi dala a vzala dištančná výučba 

   Takto pred rokom by sme asi ťažko uverili tomu, čo všetko nás pri vzniku celosvetovej 

pandémie Covid-19 bude čakať. S napätím sme sledovali správy o tom, ako sa vírus šíri 

naprieč celým svetom. Zatváranie škôl bolo logickým vyústením protipandemických opatrení. 

   Pedagógovia na školách stáli pred novou výzvou - dištančné vzdelávanie. Výučba na diaľku 

bola tak trochu tušená, neznáma rovina nového vzdelávania. Museli sme prejsť celou škálou 

nezdarov a omylov, ale postupne sme si všetci zvykli. Po roku nám už nepríde zvláštne, že sa 

rozprávame v „on-line priestore“. Čo to však urobí s nami? Jeden múdry človek raz napísal, 

že sociálny kontakt je základný rys humanizmu. Isto mi dáte za pravdu, že živý kontakt 

človeka s človekom je hlavný prvok nášho sociálneho rozvoja. Mnohým veciam sa musíme, 

aj keď neradi, prispôsobovať. Plne si uvedomujem vážnosť situácie, ktorá nás každodenne 

ovplyvňuje a či chceme alebo nie, ovplyvňuje naše žitie a správanie. Ale úprimne vám 

poviem , najradšej by som sa už vrátila do školy, aj keď viem, že to ešte nie je možné. 

   Pandémia a s ňou spojené „útrapy“ v podobe dištančného vzdelávania nás však naučila aj 

niečo veľmi dôležité. A to nielen, že sme schopní veľmi rýchlo  reagovať a rozvíjať naše 

digitálne zručnosti a schopnosti, ale presvedčila nás o dôležitosti „face to face“ kontaktu. 

   Keď si položíme otázku, čo mi dala a vzala dištančná výučba, odpoveď nie je jednoduchá. 

Je toho mnoho, čo by som chcela vyjadriť slovami na papieri, ale chcem v prvom rade 

poďakovať našim učiteľom za  všetku tú snahu a trpezlivosť a častokrát až nadľudské úsilie, 

ktoré vynaložili, aby nás mohli plnohodnotne vzdelávať. Škola už asi nebude nikdy ako 

predtým, ale mnohému sme sa mohli počas posledného roka priučiť a verím, že si zo všetkého 

zoberieme ponaučenie a začneme si viac vážiť jeden druhého ako aj to, že môžeme byť spolu.      

Diana Ostrihoňová, 7.A 

 

 


