
korona SOSNÁČIK



FAKTY O COVID - 19

• COVID-19 je infekčné ochorenie,                

vyvolané  koronavírusom SARS-CoV-2

• postihuje najmä dýchací systém,  

v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký 

zápal pľúc

AKO SA VÍRUS PRENÁŠA?

• vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu 

pri kašli, kýchaní a rozprávaní

• infekcia sa prenáša aj cez kontaminované 

predmety

PRÍZNAKY OCHORENIA

• horúčka nad 38°C • kašeľ, nádcha

• dýchavičnosť • bolesti hlavy, svalov 

AKO SA CHRÁNIŤ? 

• umývať si častejšie ruky

• nosiť ochranné rúško 

• držať odstup najmenej 2m

• vyhýbať sa ľuďom, ktorí prejavujú 

príznaky vírusu



... ako som riadila školu 
počas korony

Riadenie školy počas korony bolo pre Vás 

jednoduchšie alebo zložitejšie?

Podstatne zložitejšie. Bola to pre náš všetkých úplne 

nová situácia, s ktorou sme sa ešte nikdy predtým 

nestretli a na  ktorú sme neboli pripravení. Jednoducho 

povedané, boli sme hodení do vody a museli sme plávať. 

Všetci, aj tí menej zdatní plavci. Najzložitejšie bolo 

vyhľadať relevantné informácie, naštudovať si ich, 

prispôsobiť ich podmienkam našej školy, spracovať 

a oboznámiť s nimi našich kolegov. Situáciu nám uľahčil 

až vznik portálu „Učíme na diaľku“ na ktorom sme 

konečne mali všetky informácie na jednom mieste.



Myslíte si, že toto obdobie bolo v niečom prínosom 

pre žiakov?  Ak áno, v čom?

Čas ukáže či pre vás, žiakov, bolo toto obdobie prínosom. Asi 

som naivná, keď si myslím, že viacerí z vás konečne pochopili, 

že osobný kontakt učiteľa a žiaka nie je možné plnohodnotne 

nahradiť online vyučovaním. Nezostáva mi nič iné len veriť, že 

postavenie nás, učiteľov, v očiach vás, žiakov a laickej 

verejnosti aspoň mierne stúplo v porovnaní s obdobím pred 

prerušením vyučovania. Väčšina z vás sa určite zdokonalila 

v digitálnych zručnostiach a sebadisciplíne. Mnohí si uvedomili, 

že známku za ten-ktorý predmet nedostanú zadarmo, iní  

pochopili, že je lepšie mať prázdniny v mesiacoch júl, august, 

ako počas školského roka. 

Žeby ste sa konečne aj tešili do školy???

V čom ste videli najväčší problém pri vzniku tejto situácie?

Aby žiaci pochopili, že od 12. marca 2020 neboli vyhlásené 

prázdniny, ale online vyučovanie so všetkým čo k nemu patrí...

Ako by ste zhodnotili druhý polrok školského roku 

počas korony?

Čistá katastrofa. Počas môjho pôsobenia v školstve som ešte 

nikdy nezažila taký vysoký počet komisionálnych skúšok 

z dôvodu neklasifikovania jednotlivých predmetov alebo 

z dôvodu klasifikovania známkou nedostatočný. Padli aj 

rekordy, 10 komisionálnych skúšok na jedného žiaka. To 

v „Makyte“ ešte fakt nebolo!

Za rozhovor ďakujeme pani riaditeľke Ing. Erike Šuškovej

Tatiana Pientáková



... ako som učila 
počas korony

Žili sme si takmer 

bezstarostne, 

kým neprišiel KOVIDKO 

zlostne.

Zrazu nás uväznili doma,

čo bolo pre viacerých hotová 

pohroma.

Žiadne diskotéky, kávičky, 

reštiky,

pomenili sa nám veru návyky.

Doma sme tancovali, pili kávu, 

varili,

pritom online pracovali a sa 

učili.

Ešteže sa internet 

KOVIDKOM nenakazil,

prácu i učenie nám 

nezarazil.

Office 365, Edu Page... 

o tých sa nám snívalo,

veru toto obdobie nám 

zabrať dalo.

Niektorí si úlohy vzorovo 

plnili, 

často im pomáhali aj mobily.

Kto sa nepripojil na hodinu,

hľadal, na koho by hodil 

vinu.

Upadlivci do lenivosti

začali sa učiť cez letné 

prázdniny od zlosti.

Ale nevadí, všetci sme sa 

niečomu priučili

a aj životné hodnoty 

pretriedili.Rodina pri viacerých stála,

snáď sme pochopili, že jej sila nie je malá.

Rúško, dezinfekcia, samé nariadenia...

KOVIDKO DOVIDENIA?

Alebo radšej ZBOHOM, to vie len Pán Boh, 

čo nás opäť čaká „za rohom“.

Mgr. Erika Bystričanová



... ako som maturovala 
počas korony

Rok 2020 je veľmi netradičným rokom. Udalosti 

ktoré sa udiali nás v mnohom ovplyvnili a to aj v 

štúdiu. Z dôvodu výskytu koronavírusu vo svete 

boli na Slovensku zrušené ústne, či písomne 

maturitné skúšky. 
Každý z nás však dostal 

možnosť individuálne 

maturovať a vybojovať si 

známku po ktorej túžil.     

Ja osobne som bola jedna      

z tých, ktorá sa rozhodla 

trošku zabojovať                

a rozhodla som sa 

maturovať z anglického 

jazyka na vyššej úrovni.  

Musím povedať že práve 

vďaka korone som mala    

o mnoho viac času na 

prípravu a viac kľudu.      

Na maturitu som sa 

pripravovala doma. 

Zúčastňovala som sa 

online hodín                         

a niekoľkokrát za týždeň 

som mala videohovor

s pani učiteľkou angličtiny. 

Okrem toho som si hľadala 

rôzne študijné materiály na 

internete a snažila sa tomu 

venovať aspoň pár minút 

každý deň. 

V deň maturít som mala šťastnú ruku 

a vybrala si skvelú tému. 

Úžasná nebola len téma ale aj pani 

učiteľky a komisia. Vďaka ich milému 

prístupu som stresovala veľmi málo. 

Bola to príjemná skúsenosť a som 

vďačná že som si vyskúšala maturitu 

aspoň z jedného predmetu. Myslím si 

však že sme mali veľkú výhodu            

a držím palce žiakom, ktorí budú 

maturovať nasledujúci rok.

Patrícia Žuffová – IV.B



... ako som sa učila 
počas korony

Znova vyšlo slnko a ja sa prebúdzam s pocitom: „Kedy toto 

všetko skončí?“ Prichádzam opäť do sveta netu, otváram 

učebnice a čakám, kým začne ďalšia online hodina. 

Nikdy som ani len nepomyslela, že takto bude prebiehať naše 

štúdium. Poviem Vám, začiatky tohto všetkého bola veľká 

sranda, ale vydržať takú dlhú dobu bez toho aby ste mohli 

byť s ľuďmi, s ktorými sa stretávate deň čo deň vo mne 

prebúdzal smutný pocit.

Začalo sa pribúdať viac a viac učiva a učitelia snažiac sa naučiť 

nás to čo najlepšie boli za obrazovkami svojho počítača. Chvíľa, 

kedy ste sa mohli spýtať učiteľa otázku z očí do očí, ktorá vám 

lámala hlavu a oni na ňu s radosťou odpovedali a pomohli vám 

zrazu pominula. Všetko si v tento moment začnete vážiť, keď 

pochopíte čo môžete stratiť zo dňa na deň. 

Cez toto obdobie „internetového učenia“ sa k nám každý učiteľ 

snažil byť zhovievavý a niektorí si plánovali čas na každého žiaka 

osobitne. Tak či onak, žiadny videohovor nikdy nenahradí 

prítomnosť učiteľa. V tento moment som si uvedomila, že sedieť 

v školskej lavici nie je žiadny trest ani utrpenie. Každým dňom 

dúfam, že sa naspäť vrátime do lavíc a budeme pokračovať tak, 

ako pred týmto pochmúrnym obdobím. 

Brány školy sa mi stali oveľa vzácnejšie.

Mária Kudjaková III.B



... ako som sa neučil 
počas korony

Na začiatku korony sme to mali veľmi zaujímavé. Nikto nemal 

motiváciu ani chuť pracovať na niečom novom. Každý mal iné 

záujmy a bol rád, že je doma. No časom sme začali všetci 

poriadne makať.

Koncom mája nám vyšla pesnička OMG, ktorá dosiahla za 

jeden deň skoro 5000 zhliadnutí. Začiatkom leta sme vydali 

kolekciu oblečenia, ktorá bola vytvorená iba s použitých 

materiálov alebo nenoseného oblečenia. A práve preto niesla 

názov ECO.

V strede júla som mal svoj 

prvý oficiálny koncert, 

ktorý sa uskutočnil na 

prístave na Slanici. 

Začiatkom augusta sme si 

prenajali svoje prvé 

oficiálne štúdio, v ktorom 

vytvárame nové projekty. V 

strede augusta sme sa 

rozhodli urobiť turné po 

rôznych oravských 

mestách a dedinách. No 

kvôli nepriaznivým 

podmienkam sme stihli 

zorganizovať iba prvú 

zastávku a to vo Vavrečke.

Ale veríme, že časom sa 

nám to podarí znova 

rozbehnúť. A boli by sme 

veľmi radi, keby sa nám to 

podarilo posunúť na vyššiu 

úroveň. 

Richard Kasan III.B



... ako som robila 
prijímačky počas korony

13. marca 2020 nám učitelia povedali túto vetu: „ Z dôvodu šírenia 

COVID-19 bude škola zatvorená až do odvolania. Budeme mať dištančné 

vzdelávanie.“ Nikto z nás nevedel, čo to je. No teraz, to už vieme veľmi 

dobre. Učenie sa z domu cez počítač, videohovory s učiteľmi, hodiny 

matematiky, či ostatných predmetov. Počas tohto vyučovania sa doma 

sme sa všetci pripravovali aj na prijímacie skúšky do škôl, na ktoré sme sa 

hlásili. Ja ako žiačka deviateho ročníka som sa pripravovala. Robila som 

rôzne testy, prepočítavala príklady, ktoré som samozrejme, ako inak našla 

na internete. Ako som sa tak pripravovala, v televízii zaznelo: „ Žiaci 

deviateho ročníka nepôjdu na prijímacie skúšky, ale budú zobratí na školu 

podľa koncoročného vysvedčenia .“ A tak sa aj stalo.  Nikto z nás nebol na 

prijímačkách. Len sme čakali na papiere zo školy. O niekoľko dní mi prišiel 

papier, v ktorom bolo napísané: „ Na základe výsledkov prijímacieho 

konania prijímam uchádzača do prvého ročníka v učebnom odbore 

kaderník.“ Vtedy mi spadol kameň zo srdca. Veľmi som sa bála, ako to 

počas pandémie bude fungovať. Myslím, že všetci sme spokojní s tým, čo 

sme si vybrali. Rok 2020 si bude pamätať každý z nás. 

Laura Pilarčíková I.K

Alica Ferancová I.K



... korona mojimi očami

Pandémia.

Človek si predstaví týfus, tuberu, mor, choleru, ebolu, lepru 

alebo iné “nádhery”. 

Keď sme vo februári boli na rodinnom víkende, zhodli sme 

sa na tom, že je dobre žiť v tomto storočí, lebo toto všetko 

je už za nami a moderná veda vie, ako tomu predchádzať 

alebo to promptne riešiť. To k nám ešte len začali prenikať 

správy o tom, čo sa deje vo Wuhane. Po víkende sa v 

správach začalo objavovať Taliansko a Španielsko, ale to 

sa zdalo táááák ďaleko!

A potom to prišlo. Správy o korone začali na nás vyskakovať už aj 

z mikrovlnky a chladničky. Obmedzenia pre ľudí, ktorí cestujú von 

a  pre ich rodiny. Našťastie zásobovania sa to netýkalo, hoci náš 

kamionista bol ohľaduplný a navrhol, že nebude chodiť domov a 

víkendy strávi v kamióne. Tak to mi srdce nedalo a postupne som 

sa presvedčila, že hoci jazdí priamo do Milána, skôr ako by to 

doniesol domov on, donesie to niekto iný zo slovenského obchodu  

alebo z práce.

Postupne zavreli školy a my, učitelia, sme prešli 

na home office. Ani sme netušili, ako, koľko, 

kedy, koho máme učiť. Mňa v prvých dňoch občas 

chytila panika . Vtedy som zobrala Sanytol a 

vydezinfikovala všetky plochy. Pomáhalo. Nie, že 

by som zničila nejakú zablúdenú koronu, ale mala 

som pokoj v duši, že som urobila všetko pre 

bezpečnosť svojej rodiny. A tých rúšok čo som 

ušila ... babkinou damaškovou obliečkou som 

zarúškovala aj príbuzenstvo.



V prvých dňoch som svojim žiakom ako úlohu dávala často 

pozrieť si anglický film, lebo aj žiak je len človek, možno 

v neistote o tom, čo sa deje. Tak načo ich stresovať ešte viac? 

O pár dní som sa rozhodla, že môj homeoffice potrebuje 

systém a začala som pracovať presne podľa rozvrhu hodín. 

Vždy cez vyučovaciu hodinu som zadala prácu, ktorú som 

ďalšiu hodinu zozbierala, hodnotila a pripravila ďalšie zadanie. 

Jasne, že to zožralo viac času, ako len tú jednu hodinu, 

niektoré veci som riešila až večer ...  lebo internet. 

Asi prenášal všade počty nakazených, lebo mrzol ako Oravská 

Lesná na začiatku februára.

Ani nehovoriac o boji s niektorými zblúdilcami, ktorí neposlali, 

„poslali ale neprišlo, poslali inde, mali hotové, len nevedeli kam 

poslať, zabudli“ .... no čo vám poviem, výhovoriek na mraky. 

Keď však zistili, že inak to nejde, skonsolidovali sa a väčšinou to 

uhrali. Na konci som im vyčarovala známky - oni už vedia ako –

a prešupli sme sa do prázdnin.

Celé „koronadoma“ obdobie malo svoje úskalia, ale s odstupom 

času mám pocit, že v konečnom dôsledku to bolo na niečo 

dobré. Naučili sme sa veľa. Niektorí ľudskosti, niektorí 

zodpovednosti, niektorí nové zručnosti, niektorí používať PC 

a jednoduché aplikácie .  Maturanti a deviataci napríklad 

zistili, že na známkach počas štúdia naozaj záleží. Rodičia prišli 

na to, že učiť deti nie je až taká sranda a to ich dieťa nie je 

práve taký génius, ako si mysleli. A všetci sme asi pochopili, že 

rodina a zdravie je komodita na nezaplatenie.

Jednoznačne to bolo iné ako bežné vyučovacie dni 

( počas normálneho vyučovania totiž nemôžem cez voľnú 

hodinu povysávať obývačku). Ale osobne som rada, že sme 

riadne nastúpili do školy, lebo moji obľúbenci 

(oni vedia, ktorých tried sa to týka) mi už veľmi chýbali. Dúfam, 

že s koronou sa časom naučíme žiť a nejaké to zatvorenie škôl 

nás nerozhodí ...  lebo už vieme, ako na to.

Mgr. Renáta Mikytová



Naše úspechy 
aj počas korony

JAZYKOVÝ KVET

Jazykový kvet je súťaž v recitácii cudzojazyčnej poézie a prózy. 

Tento rok mali školu reprezentovať v krajskom semifinále

dve žiačky v kategórii ANJ – prevzatá tvorba 

a jeden žiak v kategórii ANJ – vlastná tvorba.

Po uzatvorení škôl sa krajské semifinále uskutočnilo online 

formou a z technických príčin nás nakoniec reprezentovala len 

Martina Horňáková (III. B). Bola ochotná pripraviť video svojej 

recitácie, podľa pokynov odbornej poroty ho umiestniť na web 

a hlavne dodržať všetky náležitosti. 

Martina s prehľadom bodovala v semifinále a postúpila do online 

finále Žilinského kraja. Nebolo pre nás prekvapením, že vo finále 

jednoznačne zvíťazila

a postúpila do celoslovenského kola súťaže. 

Martina má anglickú poéziu veľmi rada a do tohto ročníka 

si vybrala dielo Walta Whitmana Out of the Cradle Endlessly 

Rocking, ktoré je veľmi náročné na recitovanie. Dúfame, že v 

celoslovenskom kole bude mať rovnaký úspech ako vo finále. 

Držíme jej palce.

Mgr. Renáta Mikytová

VÝHOVORKY BOKOM 

Inštitút mládeže IUVENTA pripravil celoslovenskú súťaž, ktorej 

cieľom bolo podporiť harmonický súlad tela a duše. Bola založená 

na plnení 12 výziev a pokynov známych osobností. Záujemcovia sa 

museli zaregistrovať a uverejňovať v priebehu mesiaca jún 

fotografie alebo videá splnených výziev na svojom Instagrame.

9. júla 2020 žrebovala komisia troch výhercov za každú výzvu 

a boli úspešní aj žiaci našej školy (získali po 50 €):

Tatiana Pientáková – III. B – Výzva č. 1, 

Megan Huráková – I. M – Výzva č. 11, 

Marcel Balák – I. K – Výzva č. 12

Srdečne im blahoželáme a touto cestou chceme motivovať aj 

ďalších ľudí, aby žili zdravšie s akcentom na zlepšovanie fyzickej 

kondície i vnútornej rovnováhy. Toto je ten správny smer, ako 

možno pretvárať svet, v ktorom žijeme, na lepší a pozitívnejší.

Mgr. Erika Bystričanová



MÔJ SLOVNÍK Z REALITY 

ALIAS SLOVÍČKA V MALÍČKU

Tak ako každý rok, aj teraz sa naša škola zapojila do súťaže 

Môj slovník z reality. 

Počas začiatku roka 2020 súťažiaci pracovali na svojich 

slovníkoch, keďže školské kolo sa malo uskutočniť prezenčne v 

druhej polovici marca.

Po prerušení vyučovania v školách sa školské kolo uskutočnilo 

online formou a vyučujúci vybrali slovník Petry Jankolovej (I. B),

ktorý mal reprezentovať školu v celoslovenskom kole. 

Petrin slovník bol výnimočný. 

Jednotlivé položky kreslila na grafickom tablete a celý slovník 

spracovala do požadovanej elektronickej podoby. 

Pracovala na ňom veľmi zodpovedne a jeho formu a súlad 

s pravidlami chodila viackrát konzultovať k svojej vyučujúcej. 

Keďže situácia znemožnila porote hodnotiť slovníky 

v celoslovenskom kole prezenčne, počas mája 2020 sa 

uskutočnilo verejné online hlasovanie, v ktorom boli vybraté 

slovníky s najvyšším počtom hlasov a z tých porota nakoniec 

určila víťazov. Petra získala v celoslovenskom kole úžasné prvé 

miesto, a tak prispela k zviditeľneniu našej školy. 

Za úspešnú prezentáciu jej ďakujeme a prajeme jej veľa rovnako 

úspešných projektov a plno krásnych nápadov.

Mgr. Renáta Mikytová



1. Hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste v určitom čase.

2. Opatrenie na ochranu proti niečomu nežiadúcemu.

3. Prienik baktérií/vírusov do organizmu.

4. Vzniká po podráždení citlivých oblastí, najmä v dýchacích cestách.

5. Zmes liečiv, určené na ochranu pred chorobami.

6. Krajina, v ktorej boli vyskytnuté prvé príznaky koronavírusu.

7. Slangový/skrátený názov pre koronavírus.

8. Čo musí človek dodržiavať po návšteve z rizikovej krajiny?

9. Čo musí mať človek na tvári, aby sa nenakazil vírusom?

10. V ktorom meste bolo po prvýkrát identifikované respiračné ochorenie v roku 2019?

11. Synonymum k slovám ochorenie, nemoc ..

12. Zvýšenie teploty tela nad 38°C.

13. Zariadenie  

14. Prenosné ochorenie.

15. Vzorec na respiračné ochorenie vznikom koronvírusu SARS-CoV-2.

16. Ochranný odev na ruky.

!Písmeno "CH" a čísla sa píšu do jednej kolónky!

určené na ochranu pred vdychovaním nebezpečných látok 

korona TAJNIČKA
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korona VTIPY


