
 

 
„VŠADE DOBRE – UČIŤ 

SA V BUDOVE NAŠEJ ZŠ 

NAJLEPŠIE!“ 
 

Pre 16 žiakov V. ročníka ZŠ P. J. 

Šafárika sa povinná domáca 

karanténa skončila 

(Tornaľa) Pri prebúdzaní sa ráno                     

1. 6. 2020 malo 16 žiakov V.A a V.B 

triedy zmiešané pocity. Bol Deň detí 

a po 11 týždňoch to bol deň 

obnovenia vyučovania v budove ZŠ. 

Piataci sa vyjadrili, že dobré pocity v 

nich vyvolali skutočnosti ako: 

nechcel som sa už učiť doma; 

nebudem doma zavretá; nebudem 

sa doma nudiť; nechcela som byť  

 

 

s bratom; tešila som sa na stretnutie 

s kamarátmi. Najväčším problémom 

bolo vstávanie, lebo niektorí spali až 

do 12.00 hod. 

Vrátiť sa po určitom čase nikdy 

nie je jednoduché... Potvrdili to aj 

slová piatakov: pri vstupe do areálu 

ZŠ som sa chcel vrátiť domov; bola 

som trocha nervózna, vedela som, 

že to bude iné; mal som zvláštny 

pocit; aj dobré, aj zlé pocity, ale 

tešila som sa; či, Bože, zase budem 

čakať v rade, lebo pri vstupe do 

budovy ZŠ sa dodržiavajú všetky 

bezpečnostné opatrenia. 

Tak, ako sa športovec pred 

podaním výkonu musí najskôr 

rozcvičiť, aj vyučovanie sa rozbieha 

pomaly, napríklad na hodiny 

nezvoní, čo ale piatakom chýba. 

Vedenie ZŠ pripravilo špeciálny 

rozvrh.  

 

Každý deň sa počas 5 vyučovacích 

hodín, na veľkú radosť piatakov, 

preberajú prierezové témy, teda, 

„máme také voľnejšie hodiny“. 

Prvý deň v ZŠ hodnotili deti 

pozitívne: stretnutie s kamarátmi 

a učiteľmi; „neučili sme sa“; boli 

sme vonku; deň prešiel rýchlo. 

Triedy piatakov sú na najvyššom 

poschodí, schody im nechýbali, ale 

teraz majú celú chodbu len pre seba 

a dobré je, že nemusia nosiť rúško. 

Podľa vyjadrenia jednej piatačky ju 

potešila pochvala od učiteľky za 

peknú prácu, lebo virtuálny svet 

nikdy nenahradí čaro osobnej 

komunikácie ľudí. Aj keď je dobré, 

že nás je menej, odkazujeme: 

PRÍĎTE AJ OSTATNÍ!                         

 Žiaci V.A a V.B + JS, koordinátor MEV © 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


