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  Školský karneval 

Dňa 31.1.2020 sa v našej škole 

uskutočnila karnevalová zábava, na 

ktorej za zúčastnilo mnoho žiakov. 

V tento deň sa nám predstavili 

nielen pekné masky, ale žiaci si 

mali možnosť zmerať svoje tanečné 

schopnosti aj v rôznych súťažiach 

a aktivitách. Skvelú a pohodovú 

atmosféru vytvárala aj super hudba  

mixovaná v podaní p. uč. Černej. 

Všetci sme sa príjemne zabavili 

a pevne veríme, že sa pri podobnej akcii zídeme ešte v oveľa väčšom 

počte. Už teraz sa veľmi tešíme. 😊 

                                    žiačky IX.A triedy 
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6. február – Svetový deň bez mobilu 

 

Svetový deň bez mobilu 

mali by sme mať. 

Odlož mobil, 

choď už spať! 

Škodí zdraviu, kazí oči, 

žerie čas a kráti noci. 

Nechaj ho už tak, 

choď si radšej zlepšiť rodinný vzťah. 

       Valentína Ádámová, IX.A 

 

 

 

Keď sa ráno zobudíš, 

mobil do rúk hneď chytíš. 

Nevieš bez neho vydržať? 

Každý ti musí dvere pridržať? 

Mama ti bude každé ráno kázať: 

„Odlož mobil už konečne, 

lebo budeš mať dioptrie silnejšie.“ 

Jeden deň bez neho vydrž, 

uvidíš, svet bude mať hneď väčšiu výdrž. 

 
Natália Lukácsová, IX.A 

Mobil mať je krásny sen, 

ale dnes ho nikde nevezmem! 

Radšej ho odložím, 

skôr si viac kníh naložím.  

Na telefón už nemyslím, 

radšej básničku vymyslím. 

Dnes bol bez mobilu deň 

a ja už začínam snívať svoj sen. 

   
Adam Hýroš, IX.A 
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6. február – Svetový deň bez mobilu 

 Väčšina ľudí chytí do ruky telefón viac než stokrát denne. Zdá sa vám, že 

je to viac, než počet interakcií, ktoré ste za ten čas mali s ľuďmi naokolo? Je to 

veľmi pravdepodobné. 

So smartfónmi sa zobúdzame aj zaspávame, 

chodíme s nimi na toaletu a on-line sme takmer 

nonstop. Niet divu, že do slovníka sa potom 

dostávajú aj také termíny ako nomofóbia - strach z 

odlúčenia od mobilných telefónov. Je znakom, že k mobilu si vytvárame silnú 

psychickú väzbu, čo sa týka najmä mladších vekových skupín. 

 Šiesty február je však Svetovým dňom bez mobilu. Prvýkrát sa oslavoval v 

roku 2001 a vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý 

napísal knihu o mobile. Ten chcel svojou myšlienkou vyzvať najmä ľudí, aby sa 

zamysleli nad svojimi životmi pod vplyvom týchto komunikačných 

prostriedkov.  

Viac pohybu, menej on-line 

 Moderné výdobytky techniky by mali čas skôr šetriť a nie ho brať. U 

mnohých ľudí je to však naopak. Celé dni presedia v práci, pomedzi to 

kontrolujú prichádzajúce správy na mobile a večer tiež zakončia pozeraním do 

jeho obrazovky. A aj napriek tomu, že až 68% slovenských žien a 75% 

slovenských mužov považuje šport za pevnú súčasť dňa, jeden z najčastejších 

dôvodov, prečo niektorí ľudia nešportujú vôbec, je nedostatok času. Svetový deň 

bez mobilu by tak mohol byť prvým dňom nového životného štýlu, ktorý by sa 

niesol v duchu hesla - ,,Viac pohybu, menej on-line“. Odborníci odporúčajú 

začať postupne, napríklad chôdzou, ktorá sa dá robiť aj popri iných činnostiach. 

Navyše priveľmi nezaťažuje kĺby, je vhodná pre všetky vekové kategórie a 

nielenže utužuje kondíciu, ale aj prečistí myseľ. 

Taktiež môže pomôcť precvičiť sústredenosť a pozornosť, ktorá je často 

rozptyľovaná práve pri intenzívnom kontrolovaní telefónu. Vyskúšať si 

minimálne jeden deň bez smartfónu by mohol byť vhodný začiatok nášho 

aktívneho života. Čo Vy na to? 😊 

                                                                

http://recenzie.sme.sk/mobily/smartphone-telefony
http://recenzie.sme.sk/mobily
http://zlavy.sme.sk/
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DEŇ SV. VALENTÍNA – SVIATOK ZAMILOVANÝCH 

Keď ľudia ľúbia, nosia šaty z vĺn a svieti na nich spln. Obloha je modrá, plná  

zázrakov, tá láska zázračná valí sa z oblakov. Raz na nej zbadáš, že to, čo si 

hľadal, si už našiel. Odchádza smútok, letí ktovie kam a na breh padá oznam, že 

tu nie si sám.         Andrea Fujdiarová, IX.A 

 

Valentín je lásky čas,   Na školského Valentína, 

poteší vždy všetkých nás.  každý len o láske sníva. 

Dávame si pusinky,   Keď je lásky plná škola, 

koláče a mafinky.    každý len tú svoju volá. 

Už na každom rohu,    keď sa Valentín ku koncu schyľuje, 

vidieť chlapcov v strehu.   každý svoju lásku zo srdca miluje. 

Pošleme si pozdrav,      Brigita Harbuľáková, IX.A 

každého dnes odzdrav.  

 Chanel Trelová, IX.A    Láska, to je krásna vec, 

      je to ako splnený sen. 

      Každý by ju mohol mať, 

      chvíle šťastia zažívať. 

      Vidím to, cítim to, 

      že viem, čo je láska, 

      Pošepkať Ti toľko chcem, 

      že Ťa veľmi milujem. 

        Samuel Sitáš, IX.A  
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Dobrý anjel – 20.2.2020 

 Pri príležitosti ,,Svetového dňa proti rakovine“ 

v mesiaci február sa aj v našej škole 20.2. uskutočnila 

finančná zbierka pre deti trpiace rakovinou alebo inou 

závažnou chorobou. Aj my, žiaci a zamestnanci ZŠ vo 

Veľkej Ide, sme sa chceli stať dobrými anjelmi a aspoň malou finančnou 

čiastkou pomôcť  týmto  detičkám. Celá akcia sa uskutočnila v skvelej atmosfére 

a v rámci jej zamerania v kladnom prístupe všetkých žiakov a zapojených 

členov k nej. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme a pevne veríme, že 

budúca akcia podobného zamerania bude aspoň taká skvelá, ako táto, a že 

spoločne pomôžeme chorým detičkám vyčariť úsmev na tváričke, byť čo najviac 

doma so svojou rodinou, mať dostatočné množstvo liekov, potrebných 

zdravotníckych pomôcok, a že im aspoň na chvíľu pomôžeme zabudnúť na ich 

chorobu.  

                                     Mgr. Mária Černá, Timea Červeňáková (VII.B) a žiačky VIII. A triedy 
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Jar 

Každé ročné obdobie má svoje čaro. No mnohí 

z nás už netrpezlivo čakali na jar, ktorá so 

sebou priniesla teplé počasie a dlhšie dni. Prvý 

jarný deň sme privítali v piatok 20. marca.  

Nikoho z nás by nenapadlo, že vítať ju 

nebudeme v škole, ale doma. Nebezpečný vírus 

nás totiž prinútil zavrieť brány školy.  

Čas sa zastavil, rodina a priatelia museli ísť 

bokom. Útechou nám však bola prebúdzajúca 

sa príroda. Bolo úchvatné sledovať, ako sa na lúkach, poliach, záhradách rodí nový 

život, kvitnú kvety, púčia stromy... Po krátkych smutných dňoch, prišli dlhšie, 

slnečnejšie dni. Všetko sa zrazu prezlieklo do iných šiat. 

Počuli ste už o jarnej únave? 

 

A je to konečne tu! Prvý závan vôni jari! Zhadzujeme zo seba kabáty, odkladáme 

čapice, šály a pociťujeme teplý vánok na tvári. Tráva začína zelenieť, na stromoch sa 

objavujú prvé púčiky, dni sa pomaličky predlžujú. Nádhera, máme opäť chuť do 

života! A zrazu – STOP. Po prvých pár jarných dňoch sú príjemné pocity zrazu fuč. 

Napriek tomu, že sme boli plní očakávania, ako teraz budeme zvládať viac vecí, 

zistíme, že sa cítime úplne opačne. 

 

Cítime sa: 

 nepokojne, 

 malátne, 

 vyčerpane, 

 nedokážeme sa sústrediť, 

 sme absolútne bez energie. 

 

Čo môžete urobiť, aby ste sa cítili lepšie? 

 vybehnite na vzduch, pohyb vám prospeje, 

 stretávajte sa  s priateľmi, 

 doplňte si vitamíny, dôležitý je C a D vitamín, 

 vyskúšajte studenú sprchu, 

 často vetrajte, čerstvý vzduch vás osvieži, 

 zdriemnite si, krátku siestu odporúčajú i odborníci, 

 pite viac vody (aspoň 2,5l denne). 
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  Milan Rúfus 

  Z jarného náčrtníka 
 

Zažni sa, myšlienka, 

A leťte iskry slová. 

Nech v celách čiel sa rozvidní. 

Na vežiach – majákoch 

Sa orol roztancoval –  

Jak dunia pod ním vlny dní. 

 

Hlboko v dolinách 

Sa rozvraveli rieky, 

Zanechávajúc brehy bied, 

Čas, ktorý lámal naklonené drieky 

A hlavám velil šedivieť, 

 

Belieť, jak vŕšky zimou vypostené,  

Lížuce mrazov holú suchú kosť. 

Jar – mútna voda blúznivo sa ženie 

Do zeme zvanej budúcnosť. 

 

V zakliatom kraji, radosťou zabudnutom, 

Prepŕchla vlažná, veselá. 

Po zemi šibla čarodejným prútom 

A rastie v zázrak veľdiela. 

 

Zažni sa, myšlienka, 

A hrej nás teplým plamom. 

Nech v celách čiel sa rozodní. 

Jar ľudstva ide 

Dúhou jak slávobránou. 

A drobno kvitne hrozno dní. 
 
 
 
 
 

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=download&file_name=z-jarneho-nacrtnika---milan-rufus&save=1&id=158343
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Marec – mesiac knihy 
 

Keď mám peknú knižku v ruke, 

    hoci neveľkú, 

je to, akoby som stretla 

dobrú priateľku.  

 

Kadečo mi vyrozpráva, 

čo ja nepoznám, 

zavedie ma do ďaleka, 

hore ku hviezdam. 

 

Keď mi večer začne sníček 

lietať pri líci, 

ja zaspávam v postieľočke, 

knižka v knižnici. 

 

Knihy. Pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného čítania a učenia sa, pre iných, 

aj čas oddychu. Aké knihy máš rád? 

  

Niekto knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky, bájky, povesti. 

Knihy o prírode, či príbehy zo života, Knihy zo sveta vedy a techniky, cestopisy 

a životopisy, dobrodružné knihy, atlasy či encyklopédie... 

 

Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína ako mesiac knihy, sme sa dopracovali 

k známej a zaujímavej postave slovenskej histórie – Martin Hrebenda Hačavský.  

 

 Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej  knihy sa narodil aj zomrel v marci.  

 Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po 

Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy. Medzi 

slovenských vlastencov roznášal nové slovenské a české knihy.  

 Zaslúžil sa týmto o rozvíjanie slovenského národného povedomia. 

  Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému 

slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 
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Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha 

o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Dnes už úlohu Mateja 

Hrebendu  plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po 

celý rok.  

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý 

vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje 

posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období 

informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha 

svoje opodstatnenie a význam.  

 

  Ako sa robí kniha? 

1.  Spisovateľ napíše knihu a pošle rukopis do vydavateľstva. 

2.  Literárny redaktor číta rukopis, posudzuje ho a navrhuje na vydanie. 

3.  Ilustrátor namaľuje obrázky. 

4.  Výtvarný redaktor posudzuje ilustrácie, stará sa o vonkajší vzhľad knihy. 

5.  Technický redaktor vypracuje pokyny pre tlačiareň. 

6.  Sadzač vysádže text na sádzacom stroji. 

7.  Fotograf sfotografuje obrázky na prípravu tlačovej formy. 

8.  Tlačiar rozmnoží text a obrázky na tlačiarenskom stroji. 

9.  Knihár skladá vytlačené hárky, zošíva ich a pripevní obálku. 

10.  Kníhkupec uloží knihy do regálov a predáva čitateľom. 

 

Vidíte, koľkí majú zásluhu na tom, aby vznikla kniha a dostala až k Vám? 

 

Kniha prosí... 

1. Neber  ma  do  špinavých  rúk. 

2. Neklaď  ma  na  vlhké  ani  mastné 

miesto. 

3. Neohýbaj  moje  rožky. 

4. Nevkladaj  medzi  moje  listy 

ceruzku  ani  pero,  iba  záložku. 

5. Nečítaj  ma  pri  jedení. 
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Marec – mesiac knihy 
 

I keď sme v marci v škole strávili 

iba jeden týždeň, nič nás to 

neodradilo od toho, aby sme si 

uctili knihy a pripomenuli si ich 

význam. Nástenky nám zdobili 

rôzne citáty venované knihám, 

vytvárali sme ilustrácie 

obľúbených knižných postáv, 

podarilo sa nám zorganizovať 

knižné popoludnie pre žiakov zo ŠKD, kde spoznávali rôzne rozprávky, 

v ktorých hlavnými postavami sú obri. Žiaci sa rozprávali, predstavovali si ich, 

opisovali podľa vlastnej fantázie. Dokonca spoznali obra, ktorý bol väčší ako 

oni a ktorý k ním vyliezol z rozprávkovej knihy. No a keď sme sa ocitli doma, 

v karanténe, žiaci dostali domácu úlohu. Zoznámiť učiteľov slovenského jazyka 

s ich obľúbenými knihami.  

 

A viete, aké knihy patria medzi najobľúbenejšie našich piatakov? Tu je malá ukážka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Katka N.   Tobias H.   Vanesa S. 
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    Saška M. 

 

                                                                     Laura H. 

                                                                                                                 Sabína P. 

 

 

 

 

 

                 Lea S. 

 

Vanesa Ď. 

 Oliver K. 

 

 

 

 

 

Emma T. 

 

 

               Michaela B. 

Mgr. Monika Revťáková 
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Naše on-line vzdelávanie 

Od 13. marca sa naše vzdelávanie presunulo do virtuálneho sveta. 

Okrem vyučovania sme s radosťou plnili rôzne výzvy, ktoré si pre nás 

naši učitelia pripravili. Veď v karanténe nemusí byť iba nuda!  

Tieto týždne sme všetci doma, 

pretože sa k nám dostal 

nebezpečný vírus. Pred pár 

mesiacmi sme ani netušili, že sa 

ocitneme v takejto situácií, no a 

nie je to na zamyslenie? Všetko 

berieme ako samozrejmosť a teraz 

nemáme v podstate voľnosť na akú 

sme boli zvyknutí. Táto karanténa 

nám nielenže pomáha udržovať 

chorobu na uzde, ale aj uvedomiť 

si aké máme šťastie, že žijeme v slobodnej krajine. Síce sa každému 

zdajú dni podobné, ale nakoniec to všetko prejde. Naša zem si 

oddýchne, máme konečne čas na rodinu a v prvom rade aj sami na 

seba. Tieto chvíle nás všetkých hlavne poúčajú a ukazujú, či my ľudia 

vieme držať spolu. 

Chanel Trelová, IX.A 

CORONAVÍRUS 

Koronavírus - Covid 19,   Nemusíme chodiť do školy, 

nečakane zasiahol všetkých nás.    cez počítač posielame úlohy. 

Začala sa karanténa,   Chránime sa rúškami, 

preto treba zostať doma.   nech je to už za nami. 

 

Seďte doma aj vy, nech sa to už zastaví! 

 
Evelin Pomothyová, V.B 
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Koronavírus      Koronavírus 

 

  Dávno - začiatkom roka,    Korona k nám prišla, 

  objednal som z Číny elektroniky trocha.     modlíme sa, aby už odišla. 

  Namiesto toho, záhada nová,   Kým nám ona vládne, 

  dorazila potvora koronavírusová.  dúfam, že to zvládnem. 

  Dedko, babka, ocko, mamka 

  bojíme sa zakašľania,    Nosíme rúška tu i tam, 

  nedovoľme útok bacilom,    ruky si umývame every time. 

  spomaľme ich rúškom s textilom.  Každé ráno na to vstávam, 

  Dezinfikujme si naše kľučky,    už to psychicky nedávam. 

  dorazíme vírusy, čisté máme rúčky. 

  Kamarátky, kamaráti, nedajme sa,              Učenia nie je až tak veľa, 

  zostať doma nehanbíme sa!    no čo by som ešte chcela. 

                        On-line vyučovanie ma baví 

Katka Nalevanková, V.B                             podľa mňa to každého naladí. 
 

                                                   Pandémia, blackout, panika 

                                           Všetky obchody sú zavreté, 

           aj matrika 
   Lara Midová, IX.A 

 

 

Žiaci IX.A si počas on-line vyučovania zopakovali i žánre opisného 

slohového postupu. Popustili uzdu svojej fantázie a vytvorili dynamický opis na 

tému – Liek proti ľudskému sebectvu.  

 

Liek proti ľudskému sebectvu  

Aj vy ste niekedy chceli sebeckému človeku do nejakého nápoja primiešať 

niečo, čo by mu otvorilo oči?  Ak znie vaša odpoveď áno, tak ja vám ponúkam 

liek, ktorý funguje proti ľudskému sebectvu.  

Ingrediencie:  

 5 lyžíc dobrosrdečnosti  

 1 pár krídel motýľa Morbusa 
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 50 g čistoty 

 kúsok pečene bieleho jednorožca 

(UPOZRONENIE! Ten jednorožec musí byť biely, inak liek 

nefunguje!!!)  

 srsť čierneho vlkolaka  

 1 pohár matkiných sĺz, ktorá prišla o dieťa 

 štipku zla  

Postup:  

1. Zoberieme si misku, vložíme do nej motýlie krídla, nakrájanú jednorožcovu 

pečeň a srsť vlkolaka.  

2. Misku vložíme nad horúcu paru, aby sa suroviny mohli rozpustiť. 

3. Do druhej misy si dáme 5 lyžíc dobrosrdečnosti a 50 g čistoty. 

4. Prilejeme 1 pohár matkiných sĺz.  

5. Suroviny s láskou opatrne premiešame.  

6. Ak ste všetko urobili správne, prvá miska bude mať krvavočervenú farbu, 

druhá miska bude zafarbená do uhľovočierna. Obsahy misiek zlejeme do 

jednej misy a jemne premiešame.  

7. Necháme trochu postáť. 

8. Výsledkom je zázračný nápoj.  

9. Nakoniec doň pridáme štipku zla.  

10. Zázračný nápoj by sa mal zmeniť na číru tekutinu.  

A teraz to už len stačí podať sebeckému človeku. POZOR! Nedávajte to 

človeku, ktorý nie je sebecký, zázračný nápoj by mal opačný účinok. Prajem 

vám veľa šťastia s prípravou zázračného lieku! 

Natália Lukácsová, IX.A 

Recept proti ľudskému sebectvu 

 

Ingrediencie:  

 1 lyžica lásky  

 2 hrnčeky radosti 

 štipka pochopenia 

 3 kg hop-šup prášku 

 3 chlpy vášho domáceho miláčika 

 plná šálka medu 

 1 liter vody  
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Postup: 

1. Do kúzelného kotlíka nalejeme vodu. 

2. Pridáme lyžicu lásky a 2 hrnčeky radosti. 

3. Zamiešame to a varíme približne 30 minút na miernom ohni. 

4. Postupne pridáme chlpy vášho domáceho miláčika a šálku medu. 

5. Znova to zamiešame a varíme asi 2 hodiny. 

6. Pripravíme si čarovnú nádobu na pečenie, do ktorej vlejeme 

pripravenú zmes.  

7. Pridáme ešte 3 kg hop-šup prášku na zahustenie. 

8. Pečieme to na 230 stupňoch približne hodinu. 

9. Nakoniec to posypeme štipkou pochopenia. 

Záver: 

Prajem dobrú chuť a kopec lásky! 

Roland Kigler, IX.A 

 

Čo prežívala Jana Eyrová?  

Alebo ako prežívam situáciu s COVID-19 

Toto obdobie je pre mňa ťažšie, ako som si myslela. Keď to všetko 

vypuklo a my sme prešli na domáce učenie, tešila som sa. Vyhovovalo mi. 

Vstávala som, kedy sa mi chcelo, išla som spať, kedy sa mi chcelo. Lenže toto 

mi dlho nevydržalo. Nehovorím, že to bolo zlé. Nadšenie z domáceho štúdia mi 

vydržalo asi tri dni. Potom som sa už chcela vrátiť do školy. 

Chcela som si užiť svoj posledný rok na tejto škole. Chcela som, aby to 

bolo nezabudnuteľné. A nezabudnuteľné to veru bude, no nie tak, ako som si to 

na začiatku školského roka myslela. Posledný rok na tejto škole a ja trčím doma. 

Najprv to mali byť iba dva týždne... Teraz sme doma až do odvolania. 

A pravdepodobne sa do školy vrátime až v septembri. V prípade nás, 

deviatakov, to už bude nástup do novej školy. A už nikdy nebudeme takto spolu 

pokope. Čo mňa veľmi mrzí.  

Ale čo sa týka toho všetkého, musela som si doma nastaviť režim, lebo 

inak by som to nezvládala. Takže, ráno mám budík nastavený na deviatu. 

Potom, čo sa naraňajkujem a dám dokopy, sa idem učiť. Nemám presne 

stanovený čas, odkedy dokedy sa učím, je to individuálne. Prvý týždeň som 

pozerala seriály, aby som nejako zabila čas. Čas, ktorý mi ostal, som využila na 

kreslenie, počúvanie hudby. Chcela som sa zabaviť.  
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Ale tento týždeň som si dala výzvu. Keďže rada čítam a milujem knihy, 

tak som si povedala, že tento týždeň dám šancu knihám, ktoré som nedočítala do 

konca. Prvú knihu som zhltla za deň (mala len nejakých dvesto strán, takže som 

to dala ľavou zadnou), druhú knihu momentálne čítam a som v polovici, tak 

uvidíme, ako to s ňou dopadne. 

 A čo sa týka mojich pocitov okolo tohto všetkého? Neviem to ani 

poriadne popísať. Viem len, že je tam radosť. Radosť z toho, že všetci moji 

blízki sú v poriadku a sú zdraví. Strach. Strach z mojej budúcnosti a z toho, čo 

príde a čo ešte bude. Neistota. Nie som si istá už asi ničím. Neviem, čo mám 

očakávať od toho všetkého. A ako to všetko bude vyzerať. A tento pocit má asi 

každý jeden z nás. Mám nádej, tá je v dnešných dňoch veľmi potrebná. Mám 

nádej, že keď toto všetko skončí, budeme všetci v poriadku. Budeme zdraví 

a budeme si vážiť to, čo máme. Budeme si vážiť každý jeden okamih s našou 

rodinou, lebo tá je dôležitá. Budeme si vážiť, že sa môžeme objať, podať si 

ruky, že môžeme vyjsť vonku na ulicu bez rúšok.  

Karanténa každého z nás zmení. Ja len dúfam, že nás zmení 

k lepšiemu, že z nás budú lepší ľudia. Ale nateraz budeme musieť byť doma so 

svojou rodinou. Užívajme si tieto chvíle s nimi. Lebo sú vzácne. Tak ako aj naše 

zdravie... Každá jedna sekunda na tomto svete, v tejto situácii je vzácna. Tak si 

ju vážme.  

Natália Lukácsová, IX.A 
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DEŇ ZEME 

22. apríl 2020 

 
Napriek tomu, že sme už niekoľko týždňov neprešli bránami školy, 

nezaháľame, učíme sa a pracujeme usilovne ako včeličky. Naše dni nie sú iba 

o leňošení a spaní, ale rovnako veľa času trávime vzdelávaním. Tieto dni nás 

prinútili ešte viac sa skamarátiť s počítačom, mobilom, tabletom, pretože sa 

s našimi učiteľmi stretávame v „on-line škole“, kde sa vidíme a počujeme, 

dostávame tiež pracovné listy a rôzne 

zadania prostredníctvom elektronickej 

komunikácie a našli sme si k sebe aj inú 

cestu, takú virtuálnu. S niektorými žiakmi sa 

nemôžeme vidieť on-line, ale posielame si 

aspoň pracovné listy, pretože všetci vieme, 

aké je vzdelanie dôležité. Okrem učenia si 

vždy nájdeme čas na zábavu a rozhovory. Naposledy sme si spolu pripomenuli Deň 

Zeme. Vymenili sme si nápady, ako môžeme chrániť našu prírodu, porozprávali 

sme sa o znečisťovaní krajiny a nakreslili sme si rôzne obrázky. 

 

 

 

 

              

             Evelin Pomothyová Katka Nalevanková 

 

 

 

 

 

 

               Federico Vaňo Samuel Kuzma 
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22. apríl – Deň Zeme 

 

 Tento medzinárodný sviatok je 

ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré 

sa konali pri oslavách príchodu jari. V 

modernom poňatí ide o ekologicky 

motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na 

dopady ničenia životného prostredia. 

 História vyhlásenia Svetového dňa 

Zeme siaha do roku 1969, keď 

predovšetkým John McConell začal volať po vzniku Medzinárodného dňa Zeme 

a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol v San 

Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky 

zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný koniec bojovníkov proti 

vojne vo Vietname. Kampaň spojená s týmto sviatkom si kládla za cieľ preniesť 

otázku ekológie do politických kruhov. Táto akcia mala veľký ohlas medzi 

študentmi. 

 22. apríla 1970 ekológovia v USA ovplyvnení snímkami z kozmu, 

dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému 

celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny 

aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia 

podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom 

svete, pripájalo sa k nej stále viac ľudí a Deň Zeme nadobudol celosvetový 

rozmer. Jeho cieľom je a bude aj naďalej pripomenúť si našu závislosť na 

cenných daroch Zeme. 

 Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto je potrebné venovať sa 

otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového 

úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov 

žijúcich na našej planéte. 

 

     Mgr. Mária Černá 
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Májové dni očami siedmakov 

                 Deň Afriky                                Svetový deň bez tabaku  

 

 

 

 

 

 

Bianka Karmen Pálfiová, VII.A Karolína Tilimonová, VII.A 

 

 

Deň a noc bez tabaku, 

neberte ho do vaku.  

 Je to príčina smrti 

a veľmi to smrdí. 

Ohrozuješ si tým zdravie. 

Cigaretu si nikdy nedám, 

radšej si zabehám. 

Keď chceš zdravo žiť, 

musíš zdravý byť! 

                                                                                                           Lenka Kočišová, VII.A    Lenka Kočišová, VII.A 
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Májové dni očami siedmakov 

 

Medzinárodný deň Červeného kríža 

 

8. máj ti pripomenie, 

čo chcel Dumant dosiahnuť.  

Ciele boli jasné ihneď, 

ľudskosť, snaha pomáhať. 

 

Prvú pomoc poskytnú, 

dobrovoľne bez zisku. 

Od Košíc až po Keňu, 

určite ti pomôžu. 

 

Či ti chýba jedlo, krv, 

lieky, nádej, 

hrozí smrť, 

krížik vtedy zasvieti, 

pomocnú ruku ti nastaví. 

 

Priletí hneď na miesto,  

zachráni ťa naisto. 

 

                   Mia Beneová, VII.A 
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Májové dni očami siedmakov 

 

Dnes je veľký deň,    

ja to dobre viem. 

Nálezy sa našli 

a v múzeu zachovali. 

 

Deti sa tu vzdelávajú 

a prastarý svet poznávajú. 

Pestré farby prevládajú 

na obrazoch postávajú. 

 

Záhady tajného zámku, 

zaľahli do dlhého spánku. 

Preto dnes významný deň je, 

za to veľmi radi sme. 

 

Tamara Farkašová, VII.A 
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Potrebujete si oddýchnuť? Nechajte sa unášať po galaxii 

spolu s našimi ôsmakmi :) 

 

Stopárov sprievodca galaxiou 

 Jeden nešťastný turista 

 

Kdesi na okraji vesmíru, v galaxii volanej Mliečna dráha, aj to len na jej konci, 

existovala jedna malá planéta. Spolu s ôsmimi ďalšími planétami a hviezdou typu biely 

trpaslík tvorili harmonický celok. Teda až do okamihu, pokiaľ neprišlo to kýchanie. Nevedno 

odkiaľ, mimo známych hraníc slnečnej sústavy ozval sa zrazu zvuk, ktorý všetky rádio 

teleskopy na Zemi detegovali ako vesmírne prdenie alebo kýchnutie. Rádio teleskop Arecibo 

tento zvuk skoro roztavil na kôpku miliardového šrotu. Ale, ako to už býva, za zvukom príde 

smrad, teda, pardón – kde sa vzal, tu sa vzal, so zvukom kýchania k planéte meteorit prirútil 

sa.  

Mal v priemere 327,65 kilometrov, krásne krátery, piesok, mnoho vzácnych prvkov 

ako je zlato, platina, lítium, zopár molekúl striebra, železo a iné zliatinové vychytávky. Čo 

bolo však zábavné, v jednotlivých kráteroch hrala farebná hudba, ozýval sa veselý chichot, 

smiech, opilecký spev, špliechanie nápojova, napodiv, aj splachovanie záchodov. Teda 

jednoducho kráter na úrovni. Zaparkoval to na obežnej dráhe Mesiaca, natočil svoje zvukové 

kráter yna Zem a zahlásil do vákua: „Bohu dušu a nám slivovicu!“ Väčšina obyvateľov Zeme 

ostala v šoku, pretože takú ťažkú reč nečakala... Iba zhruba 5,5 milióna obyvateľov malej 

krajiny zvanej Slovensko pochopilo okamžite. Väčšina ťažkých alkoholikov sa zľakla, ale tie 

dve tretiny ostatných obyvateľov krajiny sa až tak nepreľakli, lebo slivovicu nepreferovali. 

Z krátera sa ozvalo opäť: „Oné, dajte, slopáci, čo máte, a šumky rýchlo, bo nemáme co pic.“ 

A tak väčšina Slovákov zhromaždila, čo mala, tu po fľaštičke, tu po demižóniku, tu po 

poháriku, až sa nazhromaždilo zhruba 186 765 984 kubických metrov tekutiny alkoholického 

základu 45% a viac. Z krátera sa vysunula dlhá slamka a začala prepravovať chľast do 

zásobníkov vesmírnej lode. Asi vám už došlo, že ten meteorit nebol obyčajný, však. 

K nasávaniu sa dostal istý Vinco M., vzhľadný skoro notorik. Ešte netušil, že sa 

z neho stane absolútny abstinent. Ale, poďme pekne poporiadku. Tento zatiaľ notorik spadol 

do tekutiny a bol vysatý na vesmírnu loď. Loď docucla poslednú kvapku alkoholu a so 

zvukom posledného usrknutia naštartovala motory, aby opustila slnečnú sústavu. Do éteru 

vypustila posledné slová: „Ta, diki, no, nám bude fajne!“A opustila obežnú dráhu Zeme. 

Vinco sa zrazu ocitol na najfarebnejšom mieste svojho života, schrodingerove krivky striedali 

fľaky bizarných psychedelických farieb. Vzájomne sa spájali vo zvláštnom tanci, proste ťažký 

zážitok turistu z Južnej Ameriky. Loď zapla prvú vesmírnu rýchlosť, a tak si to nasmeroval do 

pásu asteroidov. Do priestoru, kde ležal Vinco, pribehla mimozemská hliadka. Mali presne 

o osemnásť chápadiel viac, ako mali mať, ale inak boli v pohode. V nich mali zbrane podobné 

strelným zbraniam na Zemi. S ľahkosťou prehlásila ta väčšia entita: „Co tu robiš, ci praská, 

chceš umric?“ Ale Vinco sa nezľakol a prehlásil: „Ne, nechcem, máme co slopac?“ Úsmev 

obidvoch odhalil tisícdvestotridsaťpäť zubov dokopy. „Ta ty náš? Ta, hybaj, ci zrobime 

exkurziu,“ zobrali ho pod pazuchy a vyvliekli von. Vinco sa nechal. Prvá príšera začala: 

„Naľavo tota po vašom planéta Mars, červena ne od železa, ale od obalov Coca-Coly,  naľavo 
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uložene bandasky s 99% lihom, barzo fajne šmakovanie, aj okna še dajú čiscic zvonka aj 

zdnuka.“ Druhá príšerka sa oblizla okolo celého hlavohrudného aparátu. 

O pár metrov boli otvorené dvere do veľkého hangáru, kde v beztiažovom tanci 

s farebnými guličkami krúžilo asi sto obyvateľov lode. Vinco nevydržal a opýtal sa: „A co tu, 

tancovačka?“ Druhá príšerka pokrútila hlavou zboka na bok v negatívnom geste a povedala: 

„Taneee, šak nevidziš, že guličky malinovky nahaňajú?“ Vinco oči vypleštil a dodal: 

„Abstinenti?“  Príšerka zase zakrútila hlavou a dodala: „Neee, malinovka, to u nás likerky 

ovocne, mentolove a inak šmakove.“ Loď sa zastavila na chvíľu vo svojej ceste, pri pumpe na 

hviezdne palivo. Vinco pozeral ako najatý: „Aj u vás je McDonald?“ Príšerka odpovedala: 

„McDonald je všadzi, ale ja nejem,bo me furt zduje“. 

Prešli trošku ďalej a za veľkým oknom sa mihla planéta Jupiter. Veľká bola, až 

zatienila malé Slnko kdesi v diaľke. Pred planétou sa vznášal veľký kubický kváder, ktorý 

pohlcoval všetky farby a vydával podprahové zvuky. Vinco pozrel a spýtal sa:„A co je toto?“ 

Príšerka kukla a povedala: „Ta to dajaka civilizácia pre opice nachala toto tu.“ „Aha,“ 

povedal Vinco a nechal sa niesť ďalej. Dvojica príšeriek ho dotiahla do riadiacej miestnosti. 

„Toten slopák došel na našu báročku, do vesmíru s nim bez skafandru, či pijeme?“ Najvyšší 

veliteľ, ktorý mal päť metrov, dodal: „Stopoval, zrobime z ňoho abstinenta.“ Vincovi oči 

zaliali slzy. „Šak som taký mladý, čom mi to robíce?“ Veliteľ dodal: „Dobro, čo še bojiš?“ 

A spolu s ostatnými otvorili bandasky, ktoré mali na veliteľskom mieste a začali veselo piť. 

Vonku zaparkovali pred planétou Saturn. Z vnútra lode sa ozývali vyslovene odrhovačky 

typu: Macejko, Macejko, Močila konope, močila, Šaľena ja bula, že ja ce ľubela... Vinco si 

myslel, že prišiel do raja. Vydržal piť až 25 kôl, pokiaľ sa šťastne zvalil v bezvedomí pod stôl.  

Ráno sa však zobudil vo svojej posteli na Zemi. Sám nevedel, ako sa tam dostal. Chcel 

si napraviť žalúdok, tak si nalial slivovičku a hodil do seba. A ono nič, ako keby pil vodu. 

Vyskúšal všetky fľaše, čo našiel, ale výsledok bol ten istý. Pil iba vodu. Nešťastne sa posadil 

na stoličke a zvolal: „Co sce to zo mnu zrobili?“ A tíško z vesmíru sa ozval slabý hlások: 

„Ništa. Len sme ci organizmus zmenili, že bi ši už žadny alkohol nepil, bo vecej nám ostane, 

ha-ha-ha...“ 

A tak sa z Vinca poctivý abstinent stal. Aj viac našetril, aj vesmírny výlet mal, aj si 

ženu našiel a deti mal. Obyčajný život si užíval až do svojej osemdesiat päťky, keď na 

smrteľnej posteli počul tento tichučký vzdialený odkaz odkiaľsi z prázdna: „Sranda, co?“ 

A potom umrel.  

Dominik Nalevanko, VIII.A 

 

Stopárov sprievodca galaxiou 

Vážení cestujúci! 
Krátky turistický bedeker, ktorý teraz držíte v ruke, má za 

úlohu sprevádzať Vás úžasnou cestou na wellness planétu 

Saturn. Planéta Saturn je rozprávkovým miestom, kde sa 

môžete uvoľniť a zabudnúť na všetky starosti všedných dní. Na 

toto nevšedné miesto Vás dopraví luxusná vesmírna loď 

Voyager XVIII, ktorá je špičkovo vybavená všetkým potrebným 

k tomu, aby ste sa počas cesty cítili v absolútnom pohodlí.  

V jej kajutách na Vás počas cesty čaká nielen palubná 
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reštaurácia s hviezdnymi špecialitami, ale aj vesmírne wellness centrum, kde počas cesty 

vesmírom môžete napríklad sledovať milióny hviezd priamo z vírivého bazéna. 

Cestou na Saturn má loď dve zastávky kvôli načerpaniu 

palivových hmôt. Krátko sa zdrží na Marse, kde ale radíme 

kvôli Vašej osobnej bezpečnosti nevystupovať. Mars je 

zamorený  skupinami nevypočítateľne sa správajúcich 

miestnych Kentaurov, ktorí hlavne počas kvitnutia 

Andromedinej hmly zvyknú hlasnými zvukmi obťažovať 

turistov. 

Druhá krátka zastávka je na planéte Venuša, kde sa kvôli 

horúcej a suchej klíme vesmírna loď zdržiava len nevyhnutný 

čas, ktorý je potrebný pre povinný servis. Odporúčame ale 

nevynechať krátky pohľad z čelného okna lode, kde sa Vám 

naskytne čarokrásny výhľad na pohorie Cukrové homole, 

ktoré je špecifické svojou ružovkastou iskriacou farbou. Počas 

absolvovania vesmírnej trasy z Venuše na Saturn môže 

pozorný cestovateľ vidieť zopár veselo surfujúcich Elfov, ktorí 

využívajú krúživý vietor z letiaceho pásma asteroidov. 

Po pristátí lode sa o každého turistu postará osobný personál, ktorý má za úlohu odviesť 

batožinu i cestujúceho na miesto, kde je ubytovaný. Každý z cestujúcich má ubytovanie 

priamo na prstenci planéty Saturn, odkiaľ má možnosť individuálnou dopravou navštíviť 

všetky miesta, ktoré osobne pokladá za zaujímavé. Na najznámejších mesiacoch Saturnu, 

z ktorých každý sám o sebe je špeciálnym oddychovým centrom, sa turisti môžu venovať 

rôznym druhom aktívneho trávenia času. Napríklad mesiac Ymir poskytuje priestor na aktívne 

záhradkárstvo v beztiažovom stave. Je plný prekrásnych letných záhrad, kde môžete poletovať 

medzi bujnou zeleňou.  

Mesiac Calypso slúži pre milovníkov vodných športov. Nájdete 

tam rýchlu rieku na splavovanie, ako aj bazény so studenou 

i teplou vodou, ale aj krásne pláže. Mesiac Pandora je známy 

svojimi reštauráciami a kaviarňami, kde si každý návštevník vie 

nájsť tú, pre neho, najlepšiu vesmírnu špecialitu. Z mnohých 

kulinárskych dobrôt vieme odporučiť restovaného aliena na 

enceladskom víne s naparovaným asteroidom a nezabudnite 

ochutnať Spektrálny kokteil – je fakt výnimočný. Na mesiaci Prometeus sa celý deň 

odohrávajú divadelné predstavenia,  kiná premietajú filmy a odohrávajú sa rôzne zaujímavé 

prednášky podľa požiadaviek návštevníkov. 

Mesiac Titan má za úlohu poskytovať služby pre milovníkov turistiky. Skrýva mnoho 

zaujímavých turistických trás, počas ktorých Vám robia spoločnosť  príslušníci miestnej fauny 

– priateľskí malí vesmírni vznášajúci sa chlpatí kométokati. Druh podobný pozemským 

mačkám.  Ako sa už spomínalo – Saturn má 82 mesiacov. My sme tu vymenovali len päť. Aj 

ostatných 77 mesiacov slúži ako  skvelé miesto pre trávenie kvalitného oddychového času, ale 

akého,to už musíte zistiť Vy sami, keď tu pricestujete. 

Ďakujeme pekne za Vašu pozornosť, prajeme cestu plnú nevšedných zážitkov! 

Alexandra Szabó, VIII.A 
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Stopárov sprievodca galaxiou 

Saturn je planéta nemalého rozsahu s prstencom. Je to veľmi navštevovaná planéta, 

ktorú spoznajú ročne milióny až miliardy ľudí. Na planéte sa neraz objavia aj psy, lamy, 

dokonca aj dinosaury, samozrejme na vôdzke. Cesta na Saturn je veľmi zaujímavá, ale aj dosť 

nebezpečná, lenže je to jedna veľká avantúra s mnohými zážitkami.  

Na úplnom začiatku si môžete všimnúť kostol Medvedia hlava. Je to gotický kostol, 

ktorý pochádza z 11. storočia. Je pomenovaný podľa 

človeka, ktorý tento kostol staval. Ten človek menom 

Arthur mal na sebe počas celej stavby masku medveďa, 

nikto sa nikdy nedozvedel prečo. Ako tak pôjdete ďalej 

smerom na juh, po svojej pravici si môžete všimnúť 

zrúcaninu hradu Meštinec, ktorá je zapísaná na zozname 

svetového dedičstva UNESCO.  

Vaša cesta bude pokračovať na vesmírnej lodi, 

presnejšie, budete lietať ponad celou planétou Zem. Keď vystúpite z lode, budete prechádzať 

dedinou zvierat. Nemusíte sa báť, v dedine žijú iba priateľské zvieratá. Ale pozor, je vedecky 

dokázané, že ľudom rozumejú, takže vám radím, dávajte si pozor, čo poviete. Vaša cesta bude 

pokračovať údolím Frances, ktoré patrí do svetového dedičstva. Je to údolie, v ktorom okrem 

rebríkov a reťazí uvidíte aj ježibaby a mimozemšťanov. Keď prejdete údolím, budú na vás 

čakať lietajúce štvorhrbé  ťavy, ktoré vás odnesú na Saturn. Po ceste na ťave uvidíte 

prekrásnu Mliečnu dráhu. Hovorí sa, že každý človek jej musí zamávať, inak sa už domov 

nevráti.  

Po ceste dávajte pozor na vogónov. Vogóni sú nepriateľské, nadprirodzené bytosti, 

ktoré keď vám budú chcieť povedať báseň, ihneď odíďte. Môže to byť 

pre vás totiž veľmi nebezpečné. Vaša cesta bude pokračovať po 

Vesmírnom chodníku. Na tomto chodníku si ťavy musia oddýchnuť 

a načerpať novú energiu. Na chodníku sa nachádza bufet Galaxia a 

reštaurácia Agro. Ten, kto nie je hladný, sa môže ísť zabaviť do Milk 

Aquaparku. Vodič vašej ťavy vám dá vedieť, kedy odlietate.  

Keď odletíte, bude vás cestou čakať ešte jedno zaujímavé 

miesto, a to umývačka. Ťava prejde takým tunelom, ktorý umyje nielen 

vás, ale aj ťavu. Poviem vám, je to veľká zábava. Nemusíte sa báť, 

kým prídete na Saturn, budete úplne suchí.  

A tu na Saturne vaša cesta končí. Som 

veľmi rád, že ste si vybrali práve mňa, a že som 

vás mohol sprevádzať po ceste plnej 

dobrodružstva.  

 

Kornélia Pomothyová ,VIII.A 
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„SME DOMA “ 
 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dňa 9. mája oslavujeme Deň Európy  na 

počesť výročia Schumanovej deklarácie, 

ktorou Európa začala svoju cestu k 

dnešnej Európskej únii. Dnes 70 rokov po  

Schumanovej deklarácii Európa čelí kríze 

počas ktorej je súdržnosť dôležitejšia než 

kedykoľvek doteraz. 

 

Aj žiaci našej školy, chcú vyjadriť svoju 

súdržnosť a posielajú svoj odkaz Európe. 
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1.jún – Deň detí 

 

Sviatok detí, známy pod oficiálnym 

názvom Medzinárodný deň detí 

(MDD), sa zvyčajne, ale nie všade, 

oslavuje 1. júna. Na Slovensku a v 

niektorých ďalších krajinách bývalého 

sovietskeho bloku sa oslavuje od roku 1950.Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 

1. jún aj za Svetový deň rodičov s tým, aby sa zdôraznila ich úloha na 

celom svete. Idea vzniku Medzinárodného dňa detí siaha do roku 1925, keď sa 

v Ženeve konala Svetová konferencia pre blaho detí. Delegáti z 54 štátov 

schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, vzdelaním 

a ďalšími otázkami. 

Vlády vo viacerých krajinách na základe programu konferencie zaviedli Deň 

detí, aby im urobili radosť a poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, 

prečo bol za sviatok detí zvolený 1. jún. Podľa jednej z verzií v roku 

1925 čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco zhromaždil 

skupinu čínskych sirôt a pripravil im sviatok tzv. Festival člnov — drakov. 

Akcia sa konala práve 1. júna. V ten istý deň v Ženeve rokovali odborníci na 

Svetovej konferencii pre blaho detí. MDD patrí medzi obľúbené sviatky — 

v tento deň ho slávia vo vyše 20 štátoch. MDD nebol iba „komunistickým 

nápadom“. Deň detí sa napríklad v USA prvýkrát oslavoval v San Franciscu 

v roku 1925. V bývalom Sovietskom zväze sa školopovinným deťom 1. júna 

začínali letné prázdniny. Rozhodnutie o jeho slávení MDD prijali delegátky 

Medzinárodnej demokratickej federácie žien na osobitnom zasadnutí v novembri 

1949 v Moskve. O desať rokov neskôr OSN schválila aj Deklaráciu práv 

dieťaťa. 

V iných štátoch sa sviatok detí spája s 20. novembrom a nazýva sa Svetový deň 

detí, ale aj Svetový deň práv dieťaťa.  

 

 Milé žiačky a milí žiaci, všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku! 😊 

 

Mgr. Mária Černá 

https://www.dnes24.sk/strasiak-menom-syndrom-karpalneho-tunela-je-najcastejsou-chorobou-z-povolania-na-slovensku-332050
https://www.dnes24.sk/strasiak-menom-syndrom-karpalneho-tunela-je-najcastejsou-chorobou-z-povolania-na-slovensku-332050
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21.jún – Deň otcov 

 Všetkým je dobre známy sviatok Deň matiek a väčšina mamičiek a detí ho aj s 

radosťou oslavuje. Je to pekné gesto, veď 

mamy si to určite zaslúžia. A čo otcovia? Oni si 

nezaslúžia našu pozornosť? 

     Prvý sviatok Dňa otcov sa konal v 

severoamerickom štáte Západná Virgínia v 

roku 1908 na podnet pani Grace Golden 

Claytonovej, ktorá chcela osláviť život 210 

otcov, čo sa stratili pri banskom nešťastí. No 

táto slávnosť sa nestala každoročnou tradíciou. 

Tá má pôvod v štáte Washington v meste Spokane a datuje sa do roku 1910. Pani 

Sonora Smart Doddová bola nadšená kázňou pastora ku Dňu matiek a chcela, aby aj 

otcovstvo bolo nejako ocenené. Túžila prejaviť uznanie takým otcom, ako bol jej 

vlastný, ktorý bol veteránom občianskej vojny a po smrti manželky vychoval šesť detí 

a veľmi si ho vážila. A keďže sa jej otec narodil v júni, navrhla, aby sa sviatok slávil v 

júni. A tak sa mladí chlapci vybrali v nedeľu do kostola ozdobení ružami – červená 

ruža bola na počesť žijúceho otca, biela na počesť zosnulého a sama Sonora zaniesla 

darčeky tým otcom, ktorí boli pre chorobu pripútaní k lôžku. 

 

    No sviatok nemal veľkú podporu v oficiálnych kruhoch, hoci bol v roku 1913 

podaný návrh zákona Kongresu na uznanie každoročného slávenia tohto sviatku. Až v 

roku 1972 bol prezidentom uzákonený za národný sviatok a tretia júnová nedeľa 

ustanovená za Deň otcov. 

 

    Sviatok sa rozšíril do širokého sveta, ale deň, keď sa slávi, sa v jednotlivých 

krajinách líši. Najrozšírenejšia je už spomínaná tretia nedeľa v júni, napríklad v 

štátoch USA, v Kanade, Japonsku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Česku i na 

Slovensku. V krajinách s katolíckou tradíciou ako sú Taliansko, Španielsko, 

Portugalsko, sa slávi 19. marca na sviatok sv. Jozefa. V Rusku sa napríklad oslavuje 

23. februára (no tu má sviatok iný pôvod), v škandinávskych krajinách v druhú 

novembrovú nedeľu a v Nemecku sa spája so sviatkom Nanebovstúpenia  Ježiša. 

 

    Nech už má Deň otcov akýkoľvek pôvod a dátum, podstatná je jeho myšlienka: 

vďačnosť voči otcom a prejavenie úcty a uznania tým, ktorí nám dali život. 

 

 Mgr. Mária Černá 
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ODOHRÁ COVID-19 SVOJU DERNIÉRIU?  
Natália Lukácsová/ 7.5.2020 16:32  

Je naozaj po všetkom? Zvládli sme to? Alebo 

to len všetko začne? 

Za posledných pár týždňoch 

sme si mohli všimnúť, že počet 

nakázaných rapídne klesá 

a počet vyliečených stúpa. 

Preto sa premiér Igor Matovič 

rozhodol postupne uvoľňovať 

opatrenia.  

Prvú fázu máme úspešne za sebou. A počet nakazených sa 

rapídne nezvýšil. Čo je výborné. Momentálne sa nachádzame 

v II. a III. fáze procesu uvoľňovania opatrení. Čo pre mnohých 

z nás znamená, že môžeme navštíviť kaderníctva, detské kluby 

do 10 rokov, bohoslužby, múzeá i knižnice, využiť služby 

verejného stravovania či taxi služby. Toto obdobie bude trvať 

dva týždne, aby sa zistilo, či môžeme prejsť do poslednej – 

konečnej fázy. Musíme však splniť jedinú podmienku – počet 

nakazených nesmie prudko stúpať.   

Vážne je po všetkom? Vráti sa všetko do toho nášho 

pomysleného normálu? Aj keď sa náš premiér rozhodol uvoľňovať 

opatrenie, nesmieme brať nič na ľahkú váhu. Stále si musíme 

dávať pozor! Pretože nakazení sú ešte stále medzi nami. A 

stále ešte nie je nič isté. Covid-19 sa môže vrátiť späť na 

jeseň. Ale nám zostava veriť, že keď raz odíde, tak sa už 

nevráti.  

 

Superhrdinovia bojujú o Slovensko 
Samuel Štefán / 7. 5. 2020 15:09 
 

Kto sú v skutočnosti hrdinami dnešných 

dní? Politici, ktorí každodenne stoja 

pred kamerami, alebo ľudia, ktorí 

riskujú vlastné životy, aby zachránili 

druhých? Lekári, zdravotné sestry, 

zamestnanci ambulancií a nemocníc sa 

snažia denne zachrániť stovky ľudských 

životov. Nikto sa ich nepýta, či sa im 

to chce alebo nechce vykonávať. Robia to preto, lebo je to ich 

povinnosťou – poslaním. Robia to pre dobrý pocit, ktorý cítia, 

keď vedia, že niekomu pomohli. Ale kto pomáha im? My všetci im 

môžeme pomôcť. Stačí, ak dodržíme všetky ochranné predpisy – 

často si umývajme ruky mydlom, používajme dezinfekčné 
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prostriedky, nosme ochranné rúška a dodržiavajme bezpečnú 

vzdialenosť. 

 

Slovensko zvláda boj s COVID-19NAJLEPŠIE z celej EU 

Pozreli sme sa nato, ako zvláda Slovensko boj s koronavírusom 

Ilustračnéfoto 

Maxim Pollák / 7.5.2020 15:15 

Boje so zákerným vírusom 

prebiehajú už niekoľko mesiacov. 

Vďaka skorým opatreniam a zákazom 

sa Slovensku veľmi efektívne darí 

vírus držať pod kontrolou. 

Dokonca posledné štatistiky 

dokazujú, že sa nám s vírusom 

darí úspešne bojovať. Preto by 

sme sa Vám všetkým, ktorý túto 

situáciu beriete vážne, chceli 

poďakovať za to, že rešpektujete 

nariadenia krízového štábu. Ešte 

jedno veľké ďakujeme by som chcel 

vzdať všetkým pracovníkom 
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zdravotníctva a hasičskému zboru, ktorí sú v tejto situácii 

ozajstní slovenskí hrdinovia. 
Štatistiky v tomto čase už môžu byť mierne pozmenené. 

Slovenské školy opäť otvoria svoje brány 
Otvoria sa do konca školského roka slovenské školy? 

Liana Kováčová / 7.5.2020 16:00 

V stredu 6.mája2020 zasadal krízový štáb, rozhodovalo sa 

o otváraní materských, základných a stredných škôl na 

Slovensku. Minister školstva Branislav Gröhling vyhlásil, že 

do materských škôl nastúpia iba deti, ktorých rodičia musia 

ísť do práce. Do základných škôl by sa malo pravdepodobne 

nastúpiť od 25.5.2020, ale ešte to nie je schválené. Do 

stredných škôl sa s najväčšou pravdepodobnosťou do konca 

školského roka nenastúpi. O všetkom sa rozhodne na ďalšom 

rokovaní krízového štábu.  

 

7.máj 2020 o 15:32/ Roland Kigler 

V súvislosti s pandémiou vznikajú  

mnohé otázky. Najčastejšie sa týkajú 

problematiky školstva. Mnohí sa 

pýtajú, kedy a či vôbec sa tento rok 

otvoria. Ak sa situácia bude vyvíjať 

naďalej pozitívne, dôjde k IV. fáze 

uvoľňovania, čo pre našich školákov 

bude znamenať, že sa môžu vrátiť naspäť do škôl. Musí to 

schváliť premiér slovenskej republiky – Igor Matovič, minister 

školstva – Branislav Gröhling a hlavný hygienik. Ako prví by 

sa do školských lavíc mali vrátiť žiaci z I. stupňa spolu 

s piatakmi. Následne sa bude zvažovať, či sa do škôl vrátia aj 
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ostatní žiaci. Ale ak sa bude pandémia šíriť i naďalej, žiaci 

a študenti sa tento školský rok do škôl nevrátia. 

  

 

 

 

 

 

 

... 

A ako to napokon celé skončilo? 

Niektorí žiaci predsa len dostali možnosť vrátiť sa do škôl a stráviť pár 

dní so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Nech bol tento školský rok akokoľvek 

náročný, ďakujme, že sme ho prežili v zdraví, verme, že v septembri sa opäť 

všetci stretneme a prajme si príjemné prázdniny, aby sme načerpali nové sily. 

... 
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