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DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Dištančné vzdelávanie

je vzdelávanie, pri ktorom učiteľ a žiak sú oddelení v čase 
alebo mieste, príp. v oboch. To znamená, že vzdelávanie 
prebieha online pomocou IT technológií a sociálnych sietí. 

AKÉ SÚ VÝHODY? 

Výhodou dištančného vzdelávanie je fakt, že žiaci sa 
naučia lepšie pracovať v online priestore, používať rôzne 

počítačové programy. Ďalšou výhodou je čas strávený 
doma, žiaci majú školu z pohodlia domova, nemusia nikde 

cestovať, a tak sú náklady oveľa nižšie. 

AKÉ SÚ NEVÝHODY? 

Nevýhodou dištančného vzdelávania je, že žiaci sa 
nenaučia plnohodnotne to, čo by sa naučili v škole. Chýba 

interakcia a priamy kontakt učiteľa a žiaka. Ďalšou 
nevýhodou je, že žiaci nie sú v kontakte so svojimi 

spolužiakmi a preto nedochádza k socializácii.                                       

Tatiana Pientáková IV.B



O DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ 
S PANI RIADITEĽKOU

Žiaci našej školy mali možnosť položiť pani riaditeľke otázky 
o dištančnom vzdelávaní. Tu sú odpovede na niektoré z nich.

Kedy sa vrátime do školy? 
Ťažká otázka! Všetko závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie. 

Tento týždeň prešiel okres Námestovo podľa covid automatu z  tmavo 
ružovej do bordovej zóny, a ak nedajbože prejdeme do čiernej zóny, do 

školy určite tak rýchlo nepôjdeme.

Aký máte názor na dištančné vzdelávanie?
Dištančné vzdelávanie nie je štandardný spôsob výuky a podľa mňa 

nikdy plnohodnotne nenahradí prezenčné vyučovanie. Obávam sa, že 
hlavne prváci získajú počas odborného výcviku nesprávne návyky, 

ktoré bude veľmi ťažké odstrániť.

Ako sa vám učí dištančne?
Je to zvláštne hovoriť do čiernej obrazovky bez odozvy žiakov. 

Ak chcem počuť odpoveď, musím osloviť konkrétnych žiakov, inak 
neodpovedajú. Pri vysvetľovaní učiva nevidím ich reakcie.

Ja ani neviem čo žiaci počas vyučovacej hodiny robia, či žehlia, varia, 
počúvajú hudbu alebo spia. Neučí sa mi dobre aj preto, že sme si 
založili  študentskú firmu a nevidím radosť žiakov z predaja svojich 

výrobkov, ktorý ich vedel vždy riadne namotivovať.



Myslíte si, že bude pre nás žiakov ťažký návrat do školy po 
dištančnom vzdelávaní?

Nemyslím si to, ja som o tom presvedčená. 
Počas dištančného vzdelávania žiaci zleniveli. Terajší prváci sa 

nestihli ani spoznať a už boli doma na online hodinách. Socializácia 
bude veľmi ťažká.

Myslíte si, že korona a online vzdelávanie ovplyvní naše 
výsledky na maturite?

Nie, toto si nemyslím. Všetci moji kolegovia budú teraz cez 
jarne prázdniny prispôsobovať maturitné zadania podmienkam 

dištančného vzdelávania. Navyše, externá časť MS je 
zrušená, interná časť zatiaľ zostáva.

Budú kozmetičkám poskytnuté kurzy, ktoré sa zrušili kvôli 
korone?

Určite áno. Končiacim ročníkom ponúkneme možnosť urobiť si kurz aj 
po skončení školy spolu s našimi žiakmi, samozrejme za rovnakú 
cenu. Pri nižších ročníkoch môžeme spojiť dva ročníky, aby žiaci 

neprišli o žiadny kurz. Aj nám mimoriadne záleží na tom, aby žiaci 
všetky kurzy absolvovali.

Zmenilo – prerobilo sa niečo na našej škole, kým sme sa učili 
online?

Áno a dosť. Momentálne riešime projekt ohľadom zateplenia budovy  
školy a výmeny strechy. Škoda, že nie ste v škole, uvideli by ste 3D 

vizualizáciu našej školy. Je super, bielo-šedá nadčasová budova. 
Konečne sa odlíšime od Makyty. Všetko závisí od toho či nám projekt 

schvália. Na prízemí budovy školy  sa toho tiež veľa pomenilo. 
Pribudne školský bufet, jedálenská časť, učebňa informatiky, učebňa 
pre pána učiteľa Valka, prevádzková miestnosť, v ktorej budú šijacie 
stroje a žehliaca technika. Potrebné je ešte tieto priestory vybaviť 

nábytkom a inventárom. Predpokladám, že do 2 – 3 mesiacov, budú 
priestory plne funkčné.



ŽIACI A DIŠTANČNÉ 
VZDELÁVANIE - ANKETA

1.  Ako vnímaš online vzdelávanie v porovnaní so vzdelávaním v škole? 

• Prváčka MRCR: Online vyučovanie vnímam ako jedinú možnosť, ktorú máme 
teraz na výber, ja osobne by som sa viacej naučila v škole  ako doma. 

• Prvák SPS: Z online vyučovania sa menej naučím, ako keď som v škole.

• Druháčka KAD: Je to hrozné, z mobilu má bolí každý deň hlava a je to ťažšie 
ako v škole. V škole sa lepšie sústredím a doma sa to nedá.

• Tretiačka KOZ: Myslím, že doma to je úplne iné ako v škole, doma nezažívame 
také pocity ako v škole pri kamarátoch a učiteľoch.

• Štvrtáčka MOV: Prezenčná forma sa nikdy nebude dať ničím nahradiť, pretože 
priamy kontakt a tá interaktivita sa v online priestore vynahradiť nedá. 

• Štvrták SPS: Vzhľadom na to, že sa chcem vydať cestou programátora, tak mi 
táto situácia vyhovuje. Nemusím sa starať o okolností mimo školy (autobus, 

cesta tam a späť).

• Nadstavbárka: Najviac mi chýba očný kontakt pri konverzáciách alebo 
vysvetľovaní učiva. 

2. Chýba Ti priamy kontakt so spolužiakmi? 

• Prváčka KAD: Chýba mi a veľmi, so spolužiačkami aj s učiteľmi.

• Prvák MRCR: Áno, aj keď som bol s nimi krátko, ale je snimi sranda.

• Druháčka KAD: Moji spolužiaci mi veľmi chýbajú, pretože máme dobrý kolektív 
a veľmi si rozumieme.

• Tretiačka KOZ: Áno, mne osobne veľmi chýba a rada by som sa tam čím skôr 
vrátila.

• Štvrtáčka MOV: Keďže som štvrtáčka a bola som s tými ľuďmi tri roky vkuse, je 
jasné, že kontakt s nimi mi veľmi chýba. Rada by som ich všetkých videla.

• Štvrták SPS: Chýba mi kontakt so spolužiakmi, to je samozrejmosťou, pretože 
sme spolu ruka v ruke od začiatku našej éry strednej školy.

• Nadstavbárka: Áno, určite.
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3. Myslíš si, že je  tvoje vzdelávanie v tejto dobe plnohodnotné? 

• Prvák MRCR: Nie, moje vzdelávanie určite nie je plnohodnotné.

• Druhák KAD: Určite nie.

• Tretiačka KOZ: Určite nie, určite sa takto dištančne nenaučím toľko informácií 
ako v škole, týka sa to aj praxe.

• Tretiak SPS: Nemyslím si, že je plnohodnotné, predsa len vysvetľovať učivo 
priamo na tabuľu má väčší význam.

• Štvrtáčka MOV: Nie, úprimne si myslím, že ani jeden žiak sa nenaučí toľko 
vecí doma, čo by sa naučil v škole.

• Štvrták SPS: Nie, najviac mi chýba fyzická prax a rady od učiteľov v danom 
obore.

• Nadstavba: Vôbec, strašne som zlenivela, ako už je to lepšie ale občas sa 
musím k tomu ,,dokopať“.

4 . Porovnaj plusy a mínusy našej školy v dobe prezenčného a distančného 
vzdelávania.

• Prváčka MRCR: Mínusy dištančného vzdelávania - niekedy dlhé hodiny , 
niekedy až zbytočne veľa úloh. 

• Prvák SPS: Šiesta a siedma hodiny dištančného vzdelávania je veľmi 
unavujúca.

• Druháčka KAD: Plus - mám viac času na seba, trávim viac času s rodinou aj 
keď je to niekedy na nervy. Mínus - žiadny kontakt s ľuďmi. Nedokážem sa 

sústrediť. Zlenivela som.

• Tretiačka KOZ: Doma je to veľká nuda sedieť za počítačom a tie informácie 
tak nespracujeme ako priamym kontaktom s učiteľom.

• Štvrtáčka MOV: No dištančné vzdelávanie má pre mňa viac mínusov ako 
plusov. Jediným plusom v porovnaní s prezenčnou formou je fakt, že doma sa 

plnohodnotne najem. 

• Štvrták SPS: Nechce sa mi to rozpisovať :D ale obe formy sú celkovo 
prijateľné.

• Nadstavba: Plus dištančného vzdelávania: učitelia sa snažia použiť všetky 
rôzne techniky nato, aby mohli vyučovať, mínus: pri odpovediach tam je 
nedôvera zo strany učiteľa, zlyhanie techniky a hlavne osobný kontakt



DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 
MOJÍMI OČAMI

Slnko vyšlo spoza hory,

čas otvoriť počítač mi môj budík 
hovorí.

Začínam sa učiť mnohé,

píšem, kreslím strany nové.

V Teamse zapnem kameru,

prežívame novú éru.

Vždy počujem spolužiakov,

ako odpovedajú na otázky spoza 
reprákov.

Napísal som wordový referát,

konečne som sa naučil, ako vydať 
správny inzerát.

Učíme sa postupne,

na internete máme všetko ľahko a 
dostupne.

Dištančné vyučovanie má škola naša,

každý webinár nám do života veľa 
vnáša.

Spolu všetko dokážeme,

ťažké časy a krízy premôžeme.

Mária Kudjaková III.B



MÔJ DENNÝ REŽIM POČAS 
DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA
Ako prebieha tvoj deň?                                                               

Ráno o 7:15 vstanem, naraňajkujem sa, vyčistím si zuby, spravím si čaj, potom
sa oblečiem ako by som išla do školy, lebo sa tak lepšie cítim. Potom si
prichystám učebnice a zapnem si počítač. Po online vyučovaní sa poučím
a pôjdem na prechádzku s mojím psíkom.

Denisa

•

Ráno o 7:45 vstanem, spravím si kávu, potom si prichystám pomôcky a zapnem 
si počítač. Cez prestávky jem. Po online vyučovaní hrám hry, pozerám filmy na 
Netflixe a niekedy zájdem do prírody.

Matúš

Každé ráno vstávam o 6:00. Hneď 
ako vstanem, idem si spraviť 
osobnú hygienu a zároveň aj 
čajík. Oblečiem sa a idem cvičiť. 
Potom má čaká sprcha a raňajky. 
A po všetkých týchto aktivitách 
začína moja škola. Po vyučovaní 
trávim čas s rodinou, priateľmi a 
mojím chlapcom. Samozrejme aj  
vzdelávaním a osobnostným 
rozvojom. Ale občas sa tam nájde 
aj škola. 

Tánička 

Laura Zboroňová II.M



... KÝM ZAČALO 
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE...

TITUL AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA

Našej škole bol 2. októbra 2020 Kanceláriou Európskeho 
parlamentu v Bratislave udelený titul Ambasádorská škola 

Európskeho parlamentu 2020. Získali sme krásne
1. miesto.

Počas minulého školského roka 
2019/2020 sme sa zapojili do 

vzdelávacieho programu 
Ambasádorská škola Európskeho 

parlamentu. Cieľom tohto programu 
je zvýšiť povedomie o Európskej 

únii. Nejde len o učenie sa faktov o 
EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s 

európskym občianstvom -

Výsledky programu Ambasádorská škola EP vyhlásené online. 
Okrem toho mal tím junior príležitosť diskutovať s europoslancami 
Ivanom Štefancom, Róbertom Hajšelom a Michalom Šimečkom. 
Diskusia smerovala najmä k terajšej situácii vo svete, brexitu a 

migrácii v EÚ. Je naozaj úžasné zažiť pocit víťazstva v tak skvelom 
programe a zároveň je to česť získať práve tento titul. Môžem 

povedať, že aj tento program nás posunul vpred a taktiež nás naučil 
mnoho nových vecí ohľadom EÚ. Človek si to možno ani 

neuvedomuje koľko možností a nových obzorov práve EÚ prináša.

Tatiana Pientáková IV.B

čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako 
zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.



PREŽITÉ ZLO TRANSFERUJÚ NA DOBRO 

Trinásť dievčat v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia založilo JA 
firmu GOLDENTIME. Ideou firmy bolo okrem zbierania skúseností 

vo svete podnikania a predaja výrobkov riešiť problém, ktorý je 
morom dnešnej doby - ŠIKANU.

„TREBA SA OZVAŤ!“ je názov 
interaktívneho workshopu, ktorý 

žiakom 16 základných a stredných 
škôl priniesol novú nádej a pocit, že 

nikdy nie sú sami! Dievčatá 
prednášali aj online a vypracovali 

manuál pre učiteľov. 
Zároveň funguje aj stránka 

www.trebasaozvat.webnode.sk,
kde sa dieťa môže zdôveriť so 
svojím problémom a oni sa mu 

snažia pomôcť.

Ich profesionalita oslovila 
aj porotcov celoslovenského 

Veľtrhu podnikateľských talentov, 
na ktorom dievčatá získali hneď dve 

ocenenia. 
2. miesto v kategórii S&T produkt 

študentskej firmy 

3. miesto v kategórii ACCACE 
výročná správa.

Dievčatám držíme palce a veľmi 
nás teší, že naša škola má šťastie 
na žiakov, ktorí robia svet lepším.

Mária Skácalová



KOZMETIKOU KU KRÁSE 
AJ K ÚSPECHU

Aj žiačky 3. ročníka študijného odboru kozmetik si vyskúšali 
podnikanie v praxi v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý 

zastrešuje nezisková organizácia JA Slovensko.

Založili si študentskú firmu s názvom EKO 
GLORY a ako budúce profesionálky v 

oblasti kozmetiky si za predmet 
podnikania zvolili produkty blízke ich 

odboru. 
Prišli s dvomi ekologickými nápadmi: 

1. Beuty box – EKO kozmetické 
odličovacie tampóniky ( frót a bavlna)

2. CLEAN WATER ( zdravé prírodné 
suroviny v sklenej fľaši)

Sú to výrobky nezaťažujúce našu 
POKOŽKU a ani našu ZEM.

O originálnosti ich 
nápadu svedčí aj krásne 

umiestnenie 
na celoslovenskom 

Veľtrhu podnikateľských 
talentov, kde dievčatá 

získali 3. miesto v 
kategórii City finančné 

riadenie.

Mária Skácalová



NAŠE RECITAČNÉ ÚSPECHY 

23. septembra 2020 sme sa zúčastnili regionálneho kola postupovej 
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

2020 (Renáta Finiková – II. M – prednes prózy, Erika Adamcová –
III. B – prednes poézie). Súťaž sa konala v priestoroch Mestského 

kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Výsledky nás pozitívne prekvapili: 

Erika Adamcová (III. B)
2. miesto v prednese poézie 

a návrh na postup do 
krajského kola

Renáta Finiková (II. M) 
3. miesto v prednese prózy

Vajanského Martin 2020 –
krajské kolo

24. septembra 2020 sme sa 
zúčastnili krajského kola 

postupovej súťaže v prednese 
poézie a prózy Vajanského 

Martin 2020
(Erika Adamcová – III. B, 

Alžbeta Iglárová – IV. B). Súťaž 
sa konala v Turčianskom 

kultúrnom stredisku v Martine.

Alžbeta Iglárová IV. B a Renáta Finiková II. M



NAŠE ÚSPECHY 
AJ POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 

V mesiaci november sa tradične organizuje školské kolo OLYMPIÁDY v 
nemeckom jazyku. Tento rok nebol výnimkou, ale kvôli aktuálnej 

pandemickej situácii sme museli dodržať prísne hygienické opatrenia 
týkajúce sa COVID-19. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov. 

1. Martina Horňáková, IV. B
2. Tatiana Pientáková, IV. B
3. Katarína Gluštíková, II. M

Všetkým účastníkom ďakujeme, 
výhercom gratulujeme a prajeme 

veľa ďalších úspechov.

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 

26. novembra 2020 sa v aule Strednej odbornej školy podnikania a 
služieb v Námestove uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom 

jazyku, ktoré prebiehalo prezenčne - za dodržania hygienických 
opatrení. Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti.

1. Juraj Kulich, III. B
2. Adriána Barutová, III. B

3. Martina Horňáková, IV. B

Okrem vecných cien prví traja 
umiestnení ako bonus získali po 40, 
30 a 20 extra bodov. Všetci ostatní 
zúčastnení dostali 10 extra bodov.
Výhercom srdečne blahoželáme!

Terézia Brenkusová I.M



Podnikáme aj dištančne 

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia aj tento školský rok 
vytvorili žiaci tried I.N, III.A, III.B a III.M svoje firmy. 

Kvôli epidemiologickým opatreniam a najmä dištančnej forme 
vzdelávania nemôžu prezentovať svoje produkty a ani ich nemajú 

ako predávať. Preto tu máme pre vás článok, kde sa o týchto 
firmách dozviete viac a po príchode do školy 
ich môžete podporiť kúpou ich produktov.

SCHOOL FOOD

je firma žiačok z I.N triedy. V ich ponuke je široké spektrum 
produktov – bagety, žemle, mini darčekové balíčky zo sladkostí 
pre svojich blízkych a iné veci podľa dopytu. 
Zamerajú sa aj na environmentálnu stránku, 
a preto budú ponúkať aj ECO produkty, 
a to napríklad: odličovacie tampóniky,
mydielka, ozdoby a iné veci.

ROSE BEAUTY

Žiačky III.A triedy si pre nás pripravili 
výrobu hand made kozmetiky. 

Nepovažujú to len za zábavu, ale aj efektívne a trvácne 
výrobky. O čom by  chceli presvedčiť aj  ich 

potencionálnych zákazníkov. Vyrábať budú dezinfekciu 
na ruky, ktorá sa bude líšiť hlavne spôsobom výroby 

a vôňou. Rose beauty box, ktorý budú obsahovať 
domáci peeling a hydratačný krém.



YASMIN, š. f. 
Poslaním firmy III.B triedy je zlepšiť životné zručností detí a byť 
cestou k ich nezávislosti prostredníctvom hlavného produktu s 
názvom ,,HRAVÝ KUFRÍK". V ich ponuke taktiež nájdete sladké 
maškrty, chrumkavé bagety či toasty. Neviete čo dať svojej drahej 
polovičke na Valentína či sviatok? Aj pre vás majú riešenie –
ružičkového macka.

EFYOU – Everything for you
je firma žiakov III.M triedy. 
Ich cieľom je priniesť niečo nové 
pre zákazníkov. 
Produktami firmy EFYOU budú 
rúška, ktoré si budeme môcť 
navrhnúť podľa svojich vlastných 
predstáv, Čmárajko - časopis pre 
malé deti na rozvoj kreativity. 
Ďalej budú ponúkať  sviečky, 
bomby do kúpeľa, kreatívne 
oblečenie a eko výrobky.

Michaela Kudjaková I.N



AKO SOM PREKONALA 
KORONU

Vírus 21.storočia

Vírus, ktorý je na celom svete. 
Ľudom naháňa veľký strach, paniku 
a ďalšie iné problémy. Médiá z toho 
robia každodennú tému v novinách, 

rádiu... 

Tento vírus som si mohla odskúšať 
na sebe, lebo som bola pozitívna. 

Užívam si túto karanténu 
plnohodnotne. 

PCR testy neboli vôbec hrozné, 
kľudne by som šla ešte raz.  

Vôbec to nie je také strašné ako 
vravia. Ani by som netušila, 

že ho mám, keby som nestratila 
čuch a chuť a nemala neskutočnú 

únavu. Vôbec som nevedela 
pracovať na 100%, ale časom to 

prešlo. 

Prvé dni tohto vírusu som len 
prespala cca 15 hodín denne. 

Únavu pociťujem dodnes. Čuch 
a chuť sa mi vrátili po 6 dňoch. Keď 
som stratila chuť, cítila som veľké 

množstvo soli. Občas ma bolievalo 
večer brucho a hlava, ale dá sa to 
zniesť. Svaly ma bolievali každé 

ráno, ale doobeda to prešlo. 

Myslím, že tento vírus každý 
prežíva inak a vírusy sú medzi 

nami každý deň. Každý organizmus 
to prežíva inak. 

A s Covid-19 sa budeme musieť 
naučiť žiť, tohto vírusu sa len tak 
nezbavíme. A vôbec sa nehanbím 

priznať, že už som tento vírus 
prekonala. 



„DIŠTANČNÝ“ VALENTÍN



KORONA HLÁŠKY
„Mám predstavu, že nemáte predstavu...“

„Počkaj, pošlem ti onú, zvukovú nahrávku zvuku.“

„Niki, plusku dostať môžeš, ale bude ťa to niečo stáť....
Konkrétne 16 pív“

„Už som videl aj hada cúvať, ale toto ešte nie.“
„Ja som vstal 7:88“
„Chalani, asi rozumiem obrázkom“
„Dvakrát dvojnásobok“
„I don’t like tornados“
„Mám psychický nadhľad“
„Kašlem jak démon“

II.B


