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Úvodom... 

Bol to výnimočný školský rok. Nie kvôli výborným výsledkom, či mimoriadnym úspechom 

našich žiakov. Takýto rok už nikto z nás určite zažiť opäť nechce. Kvôli pandémii, ktorú 

spôsobil koronavírus v celom svete, a aby sa zabránilo jeho nekontrolovateľnému šíreniu, sa 

od 16. marca zatvorili na Slovensku školy a žiaci boli vzdelávaní  dištančnou formou , t.j. na 

diaľku. Cez informačný systém EduPage, ktorý sme v našej škole prezieravo začali používať 

v septembri, dostávali žiaci od učiteľov zadania, ktoré 

museli plniť. Niektorí to zvládali lepšie, niektorí horšie. 

Z mnohých rodičov sa z večera do rána museli stať učitelia, 

určite to pre nich bolo veľmi náročné. Do školy sa v júni 

vrátil len 1.-5. ročník. Žiaci 2. stupňa prišli iba odovzdať 

učebnice  a prevziať si nové, aj to po ročníkoch, každý deň 

iná trieda. Všetci sme sa stretli len nakrátko 30.6.2020, 

kedy sa v areáli pred telocvičňou školský rok zavŕšil a žiaci si 

v triedach prevzali vysvedčenie.                                                                                                                                       

Od septembra už bude mnohé inak. Pravdepodobne tu už  bude 

stále prítomná obava  z opätovného rozšírenia choroby COVID-19, 

ktorú koronavírus spôsobuje,   tvárové rúška na prekrytie  dýchacích 

ciest i dezinfekčné prostriedky budú našou povinnou výbavou. Ešte 

niečo ale bude iné. Medzi nás a svojich žiakov  už nikdy nepríde naša 

kolegynka Mgr. Věra Poradová, ktorá dňa 17.7.2020 prehrala svoj boj 

s chorobou. Nikdy na ňu nezabudneme!!!                                                                            

Prajeme Vám všetkým veľa zdravia                                       Vaša redakcia                                                                                                                                                                               

                              

                           Náš gejzír 

V našej triede /5. ročník/ vznikol podomácky vyrobený gejzír. 

Stalo sa to tak, že moja spolužiačka napúšťala vodu do fľaše. 

Potom  fľašu stlačila a voda z nej  vystriekla. Na stene sme mali 

„náš gejzír“.  Potom všetko vyschlo a nič sa nestalo, no aspoň 

sme sa zasmiali         ( Dada)  
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                 Technika- varenie  
Tento rok máme veľmi zaujímavú techniku. Sme rozdelení na chlapcov a dievčatá . Dievčatá 

sa venujú vareniu a pečeniu, pripravujú super pochúťky, 

napr. kávový koláč, šalát alebo tortu pre pani triednu 

učiteľku na 29. narodeniny. Na začiatku sme pripravovali 

nepečené múčniky,  ale potom škola zakúpila indukčnú 

platňu. A tak sa nám  otvorili nové možnosti . Palacinky 

sme robili na nasledujúcej hodine, všetko išlo ako po 

masle. Až na deň, kedy sme chceli robiť lievance. Platňa 

nechcela hriať kvôli  tomu, že panvica na lievance  nemala 

rovné dno. No a tak sme cesto sme skonzumovali. Na 

nasledujúcu hodinu sme sa o to pokúsili znova. Vyzeralo to 

nádejne, cesto bolo hotové, chystali sme sa piecť,  no platňa sa zrazu vypla a už sa nezapla.  

Ale ináč sú tieto hodiny  super a na záver si väčšinou pochutnáme na vlastnoručne 

pripravených dobrotách.     Emus 

 sú asi najoddychovejšie 

prázdniny,  lebo keď nesneží, nie je čo robiť, sú aj dlhé zimné 

večery a každý príde skoro dnu a môže relaxovať pri popíjaní 

teplého čaju. Moje prázdniny boli  super. Často som spala 

u sesternice alebo ona u nás, keď napadlo aspoň trocha snehu, 

boli sme sa spoločne sánkovať u starej mamy, alebo sme práve 

boli na prázdninách u mojej babky a deda, kde mi vybíjali energiu moji bratranci, alebo som 

stála na lyžiach či korčuliach. Vianoce a Silvester som prežila v kruhu rodiny v Šuňave.                                                                                                                                                            

Dúfam že každý z Vás si odpočinul, zrelaxoval, strávil čas s rodinou a zašportoval si. Ale aj tak 

sa vždy teším na kamošov v škole.         ( Dada :D )                                                                        

   Moje známky 

Noooooo... tak na vysvedčení som mala tri dvojky, ale inak 

samé jednotky. Tento rok to bolo iné, lebo po novom máme elektronickú 

žiacku knižku. Takže výpis známok sme nedostávali, známky sme si mohli pozrieť v tej 

elektronickej žiackej knižke. Ale na konci roka budeme mať normálne papierové vysvedčenie. 

Ja som so svojimi výsledkami spokojná, no ale mamka má s tým trošku problém, nie je veľmi 

spokojná. No tak, ale čo sa dá robiť. Musí sa s tým zmieriť. Ja som jej povedala, že to nič,  ale 

určite to poznáte, mamky sú také.  Hlavná vec je, že ja som spokojná, som rada že nie sú 

trojky.      Julča☻ 



4 
 
 

Lyžiarsky 

Od 3.2. do 7.2.2020 sme /siedmaci/ boli na 

lyžiarskom výcviku v Liptovskej Tepličke 

v penzióne Vikartovský mlyn. Prvý deň, keď sme 

prišli, mysleli sme si, že sa vôbec nebudeme 

lyžovať. No po niekoľkých hodinách čakania začal 

pomaly padať sneh, išli sme sa lyžovať. Tí, čo 

vedeli lyžovať, šli až hore a tí, čo nevedeli, šli len do polky kopca. Vybrali sme sa do penziónu,  

kde nás rozdelili do izieb. O 13:00 sme mali obed, jedáleň bola dosť veľká. Sadli sme si za stôl 

a čašník nám doniesol hrniec s polievkou a potom druhé jedlo. Po obede sme išli do izieb. Po 

pol hodine sme išli na svah a lyžovali sme sa. Záverečné preteky dopadli takto : dievčatá -                  

1. Monika Pilátová, 2. Lenka Gazdová, 3. Martina Mišianiková a  chlapci - 1. Marcel Dravecký, 2. 

Miroslav Chlebovec, 3. Damián Muranský. 

Ďakujem pánovi učiteľovi Miroslavovi Dugasovi a Matúšovi Rodákovi za krásny týždeň 

lyžovania.      Matúš Koky 

      

 

 

 

 Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 29.1. sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Vypočuli sme si veľa pekných básničiek 

a textov. Na prvej hodine sa nám predviedli žiaci prvého stupňa, ktorí boli hodnotení ako jeden  

celok, rozdelený na poéziu a prózu. Potom na tretej hodine ukázali svoje schopnosti v prednášaní 

a recitovaní žiaci druhého stupňa, oni už boli delení na viacero vekových kategórii. A to takto :prvá-5.-

6., druhá-7.-9.ročník. Za stolom pre porotu sedala pani učiteľka Veronika Hurčalová, Katarína Rotová 

a pani riaditeľka Anna Hroboňová. Ja som mala trocha trému, ale keď som videla na prvej hodine tých 

prváčikov, všetka tréma ihneď opadla. Prednášala som prózu, lebo v tejto kategórii súťaží menej detí 

a keď sa pomýlite, nevadí, žiadny rým sa nemení. Skončila som druhá z troch. Ako tretí bol môj 

spolužiak, ale neviem, čo robil horšie než ja......Ale hlavné je zúčastniť sa a nie vyhrať. Chcela by som 

sa poďakovať všetkým učiteľom, ktorí týchto žiakov pripravovali,  ale aj porote,  no i divákom,  ktorí 

boli super... Chcela by som zablahoželať všetkým postupujúcim. Som rada, že som si to mohla 

vyskúšať.     (Dada☻) 

Víťazi jednotlivých kategórií súťažili 27.2. na obvodnom kole v Poprade. Šiestačky Bianka Plavčanová a Anička 

Zajacová ml. postúpili do okresného kola. To sa už ale kvôli zatvoreniu škôl  neuskutočnilo. A 

Ocenení  recitátori z 1. stupňa  / zľava – pani riaditeľka 

Anna Hroboňová, Tatiana Kollárová /4.r./, Bystrík 

Smolár /2.r./, Ema Fridmanová /3.r./ a Simona Kováčová 

/3.r./ 
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Ako som prežila jarné prázdniny 

V utorok som bola vo Forume a kúpila som si pár vecí. Cez 

prázdniny som bola pri mojom šteniatku -  moja kamarátka dostala 

nové šteniatko, je veľmi pekné. V stredu sme išli s ním na 

prechádzku o 7:00 ráno. Bola sranda, lebo sa mu veľmi nechcelo ísť, 

ale keď sme prišli, tak sme sa s ním veľmi hrali.  Potom som u nej 

bola do obeda a zase sme išli von. V sobotu bola pri nás na návšteve 

moja teta s ujom a v nedeľu sme išli zase my ku nim na návštevu. 

U tety som  pomáhala, a keď sme prišli domov, tak som si 

nachystala knihy. A v pondelok sme išli do školy.      Emka  

Korona – má aj svoje výhody? 

Ahojte! Momentálne asi sedíte za obrazovkou vášho mobilu, počítača, či tabletu, pretože 

máme zatvorené školy. Dňa 6. marca bol na Slovensku potvrdený  prvý prípad koronavírusu. 

Následne 16. marca už nikto z nás nešiel do školy. Vaša 

úloha je ľahká. Zostaňte doma, umývajte si ruky, a ak sa 

už niekde vyberiete, jedine s rúškom. Takto sa každý 

z nás môže stať hrdinom, a to iba tým, že budeme sedieť 

doma. Keby sme vyšli niekde do ulíc, mohli by sme sa 

nakaziť alebo niekoho nakaziť. Takto je dosť 

nepravdepodobné, že sa niečo stane. Takže, teoreticky môžeme zachrániť životy nič 

nerobením. Pravdou je, že nie každému vyhovuje, že ho koronavírus alebo ochorenie COVID-

19 drží na vodítku. Ale myslite na ostatných a buďte doma. S kamarátmi môžete volať, 

chatovať, môžete si skúsiť písať listy. Je veľa vecí, ktoré môžete doma skúsiť, aby ste sa 

nenudili. Aj keď myslím, že pri aktivite našich učiteľov sa nenudíte. Tento dlhý čas môžete 

využiť aj na trávenie času s rodinou. Cez obyčajné pracovné dni sa asi vidíte až večer, ale 

teraz máte dosť času. Ak nevychádzate so súrodencami, skúste sa porozprávať. Skúste veci, 

ktoré ste chceli už dávnejšie. Urobte si poriadok, premiestnite si nábytok v izbe, dajte si 

rôzne „challenges“. Pozrite si seriál, film , zacvičte si a naučte sa niečo nové. Situácia je taká, 

aká je, ale to neznamená, že sa musíte nudiť a báť  toho, čo bude ďalej. Veľa akcií, podujatí, 

dôležitých testov sa zrušilo alebo presunulo na dobu neurčitú. Ale keď už máme tie 

technológie, prečo ich nevyužiť. Možno vás táto situácia naučí zodpovednosti. A ktovie, 

možno o pár desiatok rokov budete so svojím dieťaťom nad učebnicou dejepisu a budete mu 

vysvetľovať práve učivo o tejto situácii. Uvedomte si, že táto situácia má, rovnako ako 

všetko, svoje výhody aj nevýhody.       Vaňa  
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Môj pohľad na koronavírus a karanténu 

 

Kto by čakal, že sa náš život lusknutím prsta zmení? Najprv som správu, 

že nepôjdeme do školy, brala pozitívne. Aspoň by sme si oddýchli na tie 

dva týždne, ktoré mali byť 

pôvodne. Karanténa mala svoje 

výhody, ale aj nevýhody. Nemuseli 

sme chodiť do školy, mohli sme 

spať dokedy sme chceli.. Avšak, keď sme sa 

dozvedeli, že tento stav potrvá dlhšie, tak nám učitelia 

začali dávať úlohy cez EduPage a začali nám hodiny 

vo forme videohovoru. Zvyknúť si na to nebolo ťažké 

a mne to aj celkom vyhovovalo, ale nedokázala by som sa tak učiť. Ale mrzí ma to, že nám 

takto ubehli tri najkrajšie mesiace, čo sme mohli mať s našou triedou.   

Voľný čas v karanténe som využívala celkom produktívne. Našla som si nové hobby, deň 

som začala behom a mala som čas na nejaké veci, ktoré som dlhú dobu odkladala. Trávila 

som viac času s mojou rodinou a potom aj s kamarátmi. Ďalšou výhodou bolo, že monitor aj 

s prijímačkami sa zrušili a nás brali na stredné školy len podľa priemeru. Pre mnohých to 

bolo aj nevýhodné, no nedalo sa nič robiť. Každý z nás mal aspoň čas na veci, na ktoré čas 

nemal predtým. Niektorí ho využili a niektorí nie. Dúfam, že ste stihli všetko, čo ste chceli, a 

ze ste sa naučili nové veci.     Maťa  

 

Príroda je silnejšia ako človek  

Koronavírus  a Covid-19, v poslednej dobe sú to 

najpoužívanejšie  slová sveta. Je to akási celosvetová vojna, ale 

v tejto vojne sa ľudstvo nijak nečlení, práve naopak, pomáha si. 

Každému z nás teraz niečo chýba... rodina, dovolenka, 

kamaráti, fastfoody   atď. Jednoducho povedané, je to ťažké. 

A ako sa to dotklo mňa? Nooo.... malo to svoje výhody i nevýhody, no ale už k veci. Čo sa 

školy týka, mám z toho zmiešané pocity. Keďže sme sa učili z domu, malo to pre mňa výhodu 

v tom, že som nemusela čakať na pomalších spolužiakov, no ale zlé na tom bolo, že som dlho 

nevidela spolužiačky a spolužiakov, alebo že ma všetko rozptyľovalo, keďže som nemala 

nijaké pravidlá, čo sa prestávok týka. Korona sa ma dotkla aj v oblasti kamarátstiev..., či už 

preto, že som nebola v škole pri spolužiakoch, alebo že som sa nemohla stretávať s rodinou 

a kamarátmi. Ale dosť už bolo toho smutného... častejšie sme chodili na prechádzky s našim 

psíkom, mali sme viacej voľného času, viac  som bola s mojou mamkou, lebo pracovala 

v obmedzenom režime... No, ale čo je hlavné, človek mal čas zastaviť sa a pouvažovať nad 

sebou, začal si vážiť čaro obyčajných vecí a uvedomil si, že nič nie je samozrejmé ale hlavne si 

uvedomi, že príroda je silnejšia ako človek!    (Dada)    
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Počas „korony“ som sa nenudila 

 

Každý už určite zaregistroval , že je medzi nami 

koronavírus a COVID-19. V tomto období sa toho veľa 

zmenilo, prijali sme rôzne opatrenia a zákazy. Niektorým  

ľuďom sa to nepáčilo, ale nič iné im nezostávalo, len si na 

to zvyknúť a prijať opatrenia. No práve opatrenia a zákazy 

spôsobili to, že Slovensko sa s koronou pomaly ale iste 

vyrovnávalo, opatrenia ustupovali, školy sa otvárali a 

obchody sa zasa napĺňali.                                                                                                                                                                             

Cez koronu sme mali veľa voľného času, a tak sme začali vymýšľať rôzne veci ako sa zabaviť. Ja som sa 

cez koronaprázdniny nenudila  : Cez koronu sme veľa chodili na prechádzky do lesa s mojou 

rodinou a našim psíkom Bety. Neraz sme prešli naučný chodník okolo Šuňavy, ale chodili sme aj na 

lúky či polia púšťať šarkany a pobehať si s Bety. Náš psík si to veľmi užil,  pretože sme s ním trávili viac 

času. Ale  mala som aj povinnosti, tie sa týkali učenia z domu a chodenia na online hodiny. Mne  to 

učenie ani nejako veľmi nevadilo, kedže,  keď som skončila,  mohla som si robiť,  čo som chcela. Ale 

malo to aj svoje nevýhody. Jednou z nich bolo, že v škole nám to lepšie vysvetlia (myslím učivo ), ale 

doma len pomocou poznámok je to ťažšie. Mne toto obdobie veľa dalo, ale aj mi toho dosť vzalo. 

Slovensko je silná krajina a s vírusom sa vyrovnáva a opatrenia sa uvolňujú.    Emus    

 

Epidémia koronavírusu na Slovensku 

 

Info:  koronavírus bol nájdený 17. novembra 2019 v Číne.  Postihuje dýchací systém 

a v ťažkých prípadoch spôsobuje zápal pľúc. Prvý prípad koronavírusu na Slovensku bol 

zaznamenaný  6.  marca 2020. 

Štatistika na Slovensku  /k 5.8.2020/    -vykonaních testov: 269 655                                                                                                          
                                                                            -pozitívnich testov:  2 417                                                                                                     
                                                                            -počet vyliečených: 1448                                                                                                            
                                                                      -počet úmrtí: 29   

 

Moja karanténa Na začiatku som bol stále doma, až po 

mesiaci som sa odvážil ísť von. Taktiež sme sa učili online cez 

Edupage. Väčšinu času som bol doma a bol som pri počítači. Keď 

sa opatrenia zmiernili, tak som už chodil von ako normálne. Bral 

som si všade so sebou rúško, keďže sme ho stále mali vo vnútri 

nosiť. V skratke to nebolo až také hrozné.        Adam  
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Stalo sa aj...31.januára 2020 na tradičnom karnevale v kultúrnom dome dostali cenu za najkrajšie 

masky Mária Fridmanová /2.r./, Šimon Hurčala, Matúš Cvaniga a  Adam Švajka 

/3.r./, Mária Zajacová, Tatiana Kollárová a  Peter Smolár /4.r./, Daniela 

Chlebovcová a  Michal Miždoš /5.r./, Michal Zajac a Patrik Zajac /6.r./, Ema 

Martonová /7.r./, Vanessa Paračková a Debora Sarkizová /9.r./ a kolektív 7. r. 

za skupinovú masku. Prvú cenu v tombole, tortu od pani Chlebovcovej , 

vyhrala deviatačka Vanessa /na foto/ ***3.2.2020 /pondelok/ boli polročné 

prázdniny***Na sviatok sv. Valentína pripravil žiacky parlament na chodby 

školy krabičky, kde mohli žiaci hádzať svoje valentínky. Tie boli potom rozdané 

adresátom*** Od 2. marca sme mali jarné prázdniny, do školy sme sa vrátili 9. marca, ale iba na 

týždeň *** Z dôvodu obavy šírenia ochorenia COVID-19 sa dňa 16. marca zatvorili všetky školy na 

Slovensku. Žiaci boli vzdelávaní cez internet, u nás sme na to využívali prevažne systém EduPage, 

ktorý sme začali používať od septembra. 1. júna sa do škôl vrátili len žiaci 1.-5. ročníka, ostatní žiaci 

boli naďalej vzdelávaní dištančnou formou. Návrat mladších detí do školy bol dobrovoľný, ale u nás 

v triedach chýbalo len málo žiakov. Vedenie školy muselo zabezpečiť dodržanie opatrení, napr. 

nakúpiť dezinfekciu a pod. Starší žiaci prišli do školy iba jeden deň, aby odovzdali staré a dostali nové 

učebnice a upratali svoje triedy. Každý deň prišiel do školy iný ročník *** Zápis detí do 1. ročníka sa 

konal bez osobnej prítomnosti detí, rodičia mohli v apríli poslať prihlášku elektronicky cez 

EduPage, alebo ju priniesť do školy. Do 1. ročníka sa nám zapísalo 29 žiakov, čo znamená, že 

v budúcom školskom roku budeme mať dva prvé ročníky***Veľké zmeny /možno nie vždy vítané/, 

znamenala táto situácia pre deviatakov – bolo zrušené aprílové testovanie T9-2020 a aj prijímacie 

skúšky na stredné školy /okrem škôl s talentovým zameraním, tie prijímačky robili tak, že buď deti 

prišli do školy osobne a fyzicky prijímačky vykonali, alebo ich vykonali cez internet, prípadne zaslali do 

školy svoje práce podľa požiadaviek. Prijímacie skúš-ky s fyzickou prítomnosťou žiakov vykonali 

i osemročné gymnáziá/. I prihlášky na stredné školy posielali rodičia cez EduPage priamo na strednú 

školu do 15.5.2020. Stredná škola o prijatí resp. neprijatí rozhodla na základe vypočítaných bodov za 

prospech a súťaže. Naši deviataci pôjdu na stredné školy takto : gymnázium 7 žiaci, obchodná 

akadémia 4 žiačky, stredná priemyselná škola 5 žiaci, stredná zdravotná škola 1 žiačka, stredné 

odborné školy 5 žiaci, škola umeleckého priemyslu 1 žiačka. Z 5. ročníka odchádza 1 žiak na 

osemročné gymnázium do Popradu***Hoci škola nefungovala štandardne, zber starého papiera 

sme organizovali i tento rok – žiaci a rodičia  mohli papier v určenom čase prinášať ku škole, kde ho 

preberal pán údržbár a zaevidoval. Žiaci nazbierali 6 690 kg, čo je 41,55 kg na jedného žiaka – 

poradie tried : 1.miesto  -2. ročník, 2. miesto - 4. ročník, 3. miesto – 1. ročník. Najlepšími 

jednotlivkyňami boli opäť sestry Alžbetka /2.r./ a Julka /5.r./ Zemanové, ktoré odovzdali 600 resp. 

500 kg starého papiera ***23. júna sa konala koncoročná klasifikačná 

porada ***30. júna sa v areáli pred telocvičňou príhovorom pani 

riaditeľky, pána starostu a  príhovorom deviatačiek Vanessy 

Paračkovej a Martiny Jurčovej skončil školský rok. Žiaci si vysvedčenie 

prevzali v triedach. Z dôvodu dodržiavania opatrení proti šíreniu 

koronavírusu sa nekonala tradičná svätá omša ani rozlúčka deviatakov 

po triedach /na foto- deviatak Patrik Vrabec odovzdáva štafetu 

ôsmačke Márii Smolárovej/ 
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                              Školský karneval  
       Víťazní siedmaci s tr. učiteľkou Veronikou Hurčalovou                                                                                

    Najkrajšie masky z 1. stupňa /zľava – Adam     
    Švajka, Tomáš Bajnok, šimon Hurčala, Matúš  
    Cvaniga, Mária Zajacová, Mária Fridmanová 

                       Záver školského roka  
     Príhovor deviatačok  /zľava – Martina Jurčová,     
     Vanessa Paračková, pani riaditeľka Anna  
     Hroboňová, pán starosta Stanislav Kubaský/ 
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Naši deviataci s triednou učiteľkou Evou Hurčalovou 

Na pamiatku – boli tu s nami 9 rokov 

mailto:sunavskyskolak@gmail.com

