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Rok 2020 bol pre nás úplne iný ako ostatné roky. Keďže koronavírus 

zasiahol aj naše Slovensko všetky školy na Slovensku sa zatvorili. Školstvo 

muselo operatívne riešiť vzniknutú situáciu, nakoľko vzdelávanie detí 

muselo nejakým spôsobom pokračovať. Výučba sa začala konať online. S 

našimi učiteľmi sme komunikovali mailom. Počas tejto karantény, ktorú sme 

museli prísne dodržiavať sme sa ale aj naučili väčšej samostatnosti a 

zodpovednosti. Uvedomovali sme si že to nie je ľahká situácia a nemohli 

sme to brať ako prázdniny.  

 

Samoštúdium bolo ťažšie, pretože sme sa museli vzdelávať sami. 

Samozrejme že nám chýbali kamaráti, spolužiaci a vonkajší svet. Mala som 

pocit ako keby sa svet zastavil. Všetko bolo zrazu iné a zvláštne. Po 

vysvedčenie sme si museli prísť so zakrytými dýchacími cestami. Takúto 

situáciu sme tu ešte nemali. Je to pre nás všetko nové pretože nevieme čo nás 

čaká.  

                                                                                             Sabina Mišelnícka  



 
Ahojte všetci…chcela by som Vám porozprávať pár veci o nás kavečkách. V triede je 

nás pätnásť , ale kozmetičky a vizážistky sme len štyri. Každá z nás je niečím 

výnimočná no navzájom sa veľmi dopĺňame “jedna za všetky…všetky za jednu”. Náš 

vzťah ku sebe je otvorený, povieme si všetko na rovinu a to je hlavné, stále držať 

spolu pokope. Keďže sme len štyri vážime si jedna druhú, pomáhame si nie len v škole 

ale aj mimo školy.Chcela by som Vám porozprávať o každej z nás. Lenka ,tá je s nás 

najstaršia, je to boxerka rada si so seba robí srandu, ale vie si aj presadiť svoj názor či 

si len otvoriť ústa, keď je to potrebné. Potom je tu Lucka to je veľká fitneska, športu sa 

venuje od malička. Je to naša “modelka”, každá z nás by chcela vyzerať ako ona, 

podľa nás je pre viacerých ľudí idolom, rada sa po pri tom ešte  aj učí. Potom tu je 

Sisa, to je naše veľké srdiečko, bola by bez nás stratená, pretože veľa krát stresuje. Po 

škole sa venuje svojmu malému 

bratovi či i svojim priateľom, je 

výnimočná. Katka, to je naše 

“spomalené”, venuje sa jazdeniu 

na koňoch a stará sa o nich, 

pretože sú pre ňu všetkým, tak 

tiež sa venuje tomu od mala … 

každá z nás ma inú povahu a 

charakter, ale každá si ho ceníme 

pretože sa môžeme navzájom 

dopĺňať 

Chcela by som Vám predstaviť moju triedu III.A/ TL. Ako žiačky na škole vieme, že 

každá trieda je niečím výnimočná, a v ich sú všetky deti zaujímavé. Myslím si, že ani 

my nie sme výnimkou. Triedu tvorí 14 žiakov. V prvom ročníku od nás odišli 3 

spolužiačky. Každý z nás je pre niečo talentovaný, či už je to šport, umenie, alebo 

hranie na počítači. Tu nájdete veľa múdrych a hlavne dobrých ľudí. Počas týchto 3 

rokov čo sme spolu, bolo zaujímavé sledovať ako sa prehlbujú kamarátstva, miešajú 

partie a hlavne to, ako sme sa zmenili z dieťaťa na dospelých ľudí. Keďže sme už v 3. 

ročníku, máme dosť náročný rozvrh. Máme dva krát do týždňa 8 hodín, pribudla nám 

prax, na ktorej teraz robíme kurz SBS typu S. Sme radi, že chodíme práve do tejto 

triedy, kde máme veľa dobrých kamarátov a triedneho učiteľa, ktorý nám vždy 

s ochotou pomáha. Dúfam že aj keď odídeme na vysoké školy, vždy ostaneme 

priateľmi a budeme spomínať na staré dobré časy. 



COVID-19(CoronaVirus Disease) je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2), ktorý patrí do rodu 

Betacoronavirus a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným 

respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. 5. októbra 

WHO uviedla, že každý desiaty človek na celom svete mohol byť infikovaný vírusom 

COVID-19. K 13. októbru 2020 bolo hlásených 38 miliónov prípadov v 188 krajinách a 

teritóriách s viac ako 1,09 miliónmi úmrtí; viac ako 28,1 milióna ľudí sa uzdravilo. 

Medzi bežné príznaky patrí horúčka, kašeľ, únava, dýchavičnosť alebo strata čuchu a 

chuti. Zatiaľ čo väčšina ľudí má mierne príznaky, u niektorých ľudí sa vyvinie syndróm 

akútneho respiračného zlyhania. Inkubačná doba sa môže pohybovať od 1-14dní. 

Choroba sa šíri najčastejšie, keď sú si ľudia fyzicky blízko pri sebe. Šíri sa veľmi ľahko a 

udržateľne vzduchom, predovšetkým malými kvapôčkami a niekedy v aerosóloch, keď 

infikovaná osoba dýcha, kašle a rozpráva. Môže sa tiež prenášať cez kontaminované 

povrchy. Môže sa šíriť z infikovanej osoby až dva dni pred objavením sa príznakov a z 

ľudí, ktorí sú bez príznakov. Štandardnou metódou diagnostiky je reverzná 

transkripčná polymerázová reťazová reakcia z nazofaryngeálneho výteru. Zobrazenie 

CT hrudníka môže byť tiež užitočné pri diagnostike u jedincov, u ktorých je vysoké 

podozrenie na infekciu. Medzi odporúčané opatrenia na prevenciu infekcie 

patrí časté umývanie rúk, odstup, karanténa, zakrytie úst a držanie neumytých rúk 

ďalej od tváre. Používanie rúšok alebo látkových poťahov na tvár odporúčali 

zdravotnícki pracovníci vo verejných zariadeniach, aby sa minimalizovalo riziko 

prenosu, pričom niektoré orgány ich použitie 

vyžadujú v určitých prostrediach, napr. vo 

verejnej doprave a obchodoch. Úradníci v 

zdravotníctve tiež uviedli, že lekárske pleťové 

respirátory, respirátory N95, by mali používať 

iba zdravotnícki pracovníci a tí, ktorí sa priamo 

starajú o infikované osoby. Pre COVID-19 zatiaľ 

neexistujú žiadne vakcíny ani liečba, aj keď 

niektoré sa vyvíjajú. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila ohnisko 

COVID-19 za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu 30. januára 

2020 a za pandémiu 11. marca 2020. Bolo pozorované dlhodobejšie poškodenie 

orgánov (najmä pľúc a srdca) a existuje obava z významného počtu pacientov, ktorí sa 

zotavili z akútnej fázy ochorenia, ale naďalej sa u nich vyskytuje celý rad účinkov 

vrátane silnej únavy, straty pamäte a ďalšie kognitívne problémy, horúčka nízkeho 

stupňa, svalová slabosť, dýchavičnosť a ďalšie príznaky. 



Uhor 101cm, bojová ryba, pri 
zdolávaní 5x vyskočila nad 
vodu 

kapor 71cm,čas záberu 15:15, 
dĺžka vylovovania min. 

Ľuboš Mikulovský 

História: Už vyše pred 40 00r. pml začali loviť ryby  . Nemali udice, 

navijaky ba ani  silóny či lanká. Naši predkovia  lovili ručne, neskôr 

neandertálci začali vyrábať harpúny  z kostí. Nové metódy prišli 400r. pnl 

a až starý Egypťania, s Rimanmi, začali vyrábať pletené loďky a používať 

prvé udice a siete. Typický čínsky rybár mal udicu z bambusu, vlasec 

z hodvábu a na háčiku zrnko  ryže. Rimania vymysleli prvé umelé mušky, na 

ktoré lovili pstruhy.                                         .

Moja záľuba- K rybárstvu som sa dostal vďaka môjmu otcovi, ktorý mi 

ukázal spôsoby a techniky. Baví ma loviť prevažne dravé ryby na prívlač, 

milujem čerstvý vzduch a krásy našich vôd. Som športový rybár už 12. rok, 

metóda ,,chyť a pusť“, čo je na tom najkrajšie. Rybke darovať život 

a slobodu, radosť ďalšiemu rybárovi, ktorému spraví radosť lenže také 

šťastie už mať nemusí a jej osud skončí. Každý kto má vzťah k prírode 

neoľutuje tento druh športu, je to najobľúbenejší šport na svete. Bývajú 

súťaže o chytení najväčšej ryby, najviac chytených rým atď. 

Najobľúbenejšie spôsoby lovu:  

1. Muškárenie 

2. Prívlač 

3. Na položenú 

Najväčšie ryby: šťuka 85cm , kapor 71cm  



 

1.Čím ste chceli byť ako  malé dieťa na základnej škole?   

 -Učiteľkou na MŠ alebo kvetinárkou 

2.Učil niekto z Vašej rodiny?     

 -Nie 

3.Mali ste nejaký učiteľský vzor, ktorý Vás inšpiroval?   

 -Nie 

4.Aké boli Vaše obľúbené predmety počas štúdia?   

 -Výtvarná výchova  

5.Aké boli Vaše začiatky, nemali ste trému postaviť sa pred plnú triedu žiakov a vyučovať?

       -Moja 

učiteľská kariéra odštartovala v materskej škole. Postaviť sa pred triedu malých detičiek bolo 

v pohode. Malé deti sú úprimné a bez prostredné. Horšie bolo postaviť sa pred teenagerov  mal 

som trému, a aj preto som sa snažila začať prvé hodiny nejakou aktivitou (icebraker) na uvoľnenie 

atmosféry. 

6.Kde ste študovali?      

 -Na strednú školu som chodila na Obchodnú akadémiu v Ilave a neskôr na 

Pedagogickú fakultu v Univerzity Komenského v Bratislave 

7.Učili ste aj na iných školách?     

 -Nie neučila som na inej škole. Len v materskej škole. 

8.Čo sa Vám páči alebo čo Vás baví  na predmetoch, ktoré učíte?  

 -Úprimne ako žiačka som nemala rada angličtinu, veľmi ma v škole nebavila a ani som 

jej nerozumela. Tento jazyk sa mi zapáčil, až keď som žila v Anglicku a až vtedy som pochopila, 

všetky gramatické pravidlá, časy,... Preto aj teraz žiakom neustále opakujem, že najlepší spôsob 

ako sa jazyk naučiť, je pozeraním/počúvaním autentických programov. Byť s jazykom ,,v kontakte“ 

aspoň takýmto spôsobom.      

  K psychológií som sa dostal až počas štúdia na vysokej škole. Spočiatku 

som si nemyslela, že ju budem aj reálne učiť. Teraz sa mi na hodinách psychológie páči, že sú 

často veľmi interaktívne. Stredoškoláci sú už vyspelí, majú vlastné názory a dá sa s nimi 

komunikovať viac menej o čomkoľvek. Baví ma diskutovať s nimi, spoznávať ich názory, postoje, 

hodnoty,... a tak ich bližšie spoznať a snažiť a im lepšie porozumieť. 

9.Čomu sa venujete vo voľnom čase?     

 -Vo voľnom čase rada vymýšľam, tvorím a relaxujem pri keramike. 



Vyriešte tajničku 
1.           

2.        

3.         

4. 
5. 

         

       

6. 
 

7. 
8. 

      

       

        

 

 

1. Kto pri love rýb začal používať prvé siete a udice? 

2. Tento rok na praxi robíme ........ 

3. V ktorom mesiaci bol zaznamenaný prvý prípad Covid-19? 

4. Obľúbený predmet p.uč. Kakodyovej bol ........ výchova 

5. Kto pri love rýb začal používať prvé siete a udice? 

6. Koľko je v našej triede KV-čiek? 

7. Čo nás zasiahlo na konci roka 2020? 

8. Mlieko obsahuje tzv. Laktózu, mliečny ....... 

9. Mlieko je jeden z najbohatších zdrojov ..... 

 

 

  



Na našej škole sme mali akciu spojenú so zaujímavým sviatkom...  

Deň mlieka 30. september 
30. sep 2020 o 12:00 Adam  Chlebina 

Milí spolužiaci, mnohí z vás isto neviete, že dnes 

je Medzinárodný deň mlieka. Tento deň sa 

oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 

1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej 

federácie. Mlieko a mliečne výrobky 

predstavujú jednu z najdôležitejších a 

nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej 

stravy. Našim životom nás sprevádza od 

narodenia. Veď práve materské mlieko je našou 

jedinou potravou, kým sme len malé bezbranné uzlíky. Obsahuje látky, ktoré 

nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší 

zdravý vývin. Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať aj problémy, 

pretože ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. Po 

jeho konzumácii im mlieko spôsobuje rôzne problémy ako sú bolestivé kŕče 

v bruchu, hnačky či rôzne tráviace a zažívacie ťažkosti. Títo ľudia musia, 

bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín 

nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou môžeme piť. A prečo? 

Tu je pár dôvodov prečo by sme mali piť mlieko a konzumovať mliečne 

výrobky: Po prvé: Mlieko obsahuje veľa vitamínov, ktoré chránia a 

podporujú naše zdravie Po druhé: Mlieko a mliečne výrobky obsahujú 

vzácne mliečne bielkoviny, ktoré majú významné antibakteriálne a 

antivírusové účinky. Kyslomliečne výrobky(tvaroh, jogurt, kefír, bryndza) 

blahodarne pôsobia na činnosť žalúdka, čriev a zlepšujú imunitný systém. 

Syry obsahujú mliečne bielkoviny peptidy, ktoré pomáhajú znižovať krvný 

tlak. Po tretie: Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, má vysoký obsah mastných 

kyselín. Mlieko navyše obsahuje jód, ktorý aktivuje látkovú premenu a 

draslík. Nedostatok draslíka spôsobuje spavosť, nižší krvný tlak a poruchy 

rytmu srdca. Po štvrté: Mlieko je jedným z najbohatších zdrojov vápnika a 

fosforu. Tieto látky sú dôležité pre pevné kosti. Nedostatok vápnika 

spôsobuje osteoporózu. Vápnik nielen spevní kosti a zuby, ale aj svaly a 

pozitívne pôsobí na nervový systém. Po piate: Dôležitým pre naše zdravie je 

aj mliečny cukor. Najvýznamnejším sacharidom mlieka je laktóza, ktorá je 

ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie. Priaznivo ovplyvňuje 

reguláciu telesnej teploty, pôsobí na činnosť čriev a pomáha vstrebávať.  


