
22002200//22002211
JJAANNUUÁÁRR 22002211
rrooččnnííkk XXVVII II II
čč íí ss lloo 11

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv

VVyyddáávvaa::
ZZŠŠ ss MMŠŠ PPaavv lloovvccee nnaadd UUhhoomm
ŠŠkkoo ll sskkáá 33

EEmmaaii ll ::
ppaavv lloovvsskkyy..sskkoo llaakk@@zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk

wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
wwwwww.. ffaacceebbooookk ..ccoomm//zzssppaavv lloovvcceeuuhh

CCooppyyrr iigghhtt ©© PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk 22002211



časopis pre žiakov i rodičov

Pavlovský školák 2020/20211

VVyy tt vv oo rr ii ll ii ss mm ee



časopis pre žiakov i rodičov

Na súčasnú pandemickú situáciu reagujú aj samotní
žiaci. Prostredníctvom nasledujúcich textov
prinášame ich názory a postrehy, ktoré sa týkajú
hlavne online vyučovania a viacerých javov, ktoré s
tým súvisia.

Namiesto školy počítač
Kvôli vážnej situácii s ochorením Covid19 školy
pristúpili k závažnému kroku, ktorý nariadila vláda.
Školy sa uzavreli zvláštnym až nepochopiteľným
spôsobom. Škôlkari a malí žiaci chodili do školy
dennodenne naďalej a veľkí žiaci prešli na vyučovanie
cez internet z domu, k takzvanému dištančnému
vzdelávaniu. Aké sú teda výhody a nevýhody
dištančného vzdelávania? Čo si myslia rodičia, učitelia a
samotní žiaci o dištančnom vyučovaní? Odpovede sú
rôzne. Závisia od vnímania a dopadu celej situácie na
život rodín. Tí zodpovednejší v duchu myšlienky, čo sa v
mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel, vidia v on
line vyučovaní skôr nevýhody ako výhody.
Jednou z nevýhod je, že nie každý má prístup k
internetu aj v dnešnej modernej dobe. Mnohé rodiny
nemajú prostriedky na zabezpečenie počítačovej
techniky pre deti. Je to smutné. Nie vlastnou vinou sa
tak deti nemôžu zapájať do vyučovania. Ďalšou
nevýhodou sú aj občasné výpadky internetu, ktoré veľa
žiakov zneužíva. Čo je však neospravedlniteľné, je to,
keď sa žiaci nepripájajú na online hodiny naschvál a
majú pritom z toho zábavu, s ktorou sa podelia s
ostatnými na sociálnych sieťach. Neuvedomujú si, že
tým zanedbávajú školu a pripravujú sa o vedomosti,
ktoré budú potrebovať pri štúdiu na strednej škole.
Nevýhodou pre svedomitých žiakov, ktorých je našťastie
dosť, je tiež nepriamy kontakt s vyučujúcimi pri
vysvetľovaní zložitejšieho učiva a ,samozrejme, žiadny
kontakt so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Žiaci, ktorí
mali záujem a chceli sa učiť, učia sa aj teraz formou
dištančného vyučovania. No predsa má dištančné
vzdelávanie aj nejaké výhody. Výhodou pre žiaka je
viac voľného času a menší stres, ako keď sa nachádza
v škole. Ráno tiež pri nepriaznivom počasí, nemusí ísť
do školy a učí sa v teplučkej izbe so šálkou pariaceho
sa kakaa.
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Je treba zdôrazniť, že dištančné vyučovanie prinieslo
žiakom, ale i rodičom nezabudnuteľnú životnú skúsenosť
 obe strany sa naučili používať internet na získavanie a
doplnenie poznatkov. Mnohí žiaci tvrdia, že by si
niekoľkomesačné vzdelávanie touto formou už nechceli
zopakovať. Praktickejšia, lepšia a viac obohacujúca je pre
nich klasická forma vyučovania priamo v triede. Každá
ťažká situácia však nemôže trvať večne. Vždy príde
obdobie, kedy sa život vráti do starých dobrých koľají a
všetko akoby zanedbané sa stihne.

Jana Bérešová, 9.B
Úskalia vzdelávania cez internet
Koronavírus ochromil všetko. Poznačil fungovanie
takmer všetkých oblastí života v našom štáte, školstvo
nevynímajúc. Školy na situáciu rýchlo zareagovali a
klasické vyučovanie nahradili online vyučovaním. Môže
byť výučba na diaľku taká kvalitná ako vysvetľovanie
učiteľom pred školskými lavicami? Rovnaká otázka bola
v krátkom čase položená už dvakrát  na začiatku marca
a koncom októbra toho istého roku. Neobvyklá a zložitá
situácia donútila k zamysleniu celú verejnosť. Distančné
vyučovanie sa stalo súčasťou života nielen učiteľov,
žiakov , ale tiež rodičov. Práve rodičia v tejto forme
vyučovania vidia dosť nevýhod. Tým, že denne chodia do
práce, kontrola detí doma pri online vyučovaní je
minimálna. Ďalšou nevýhodou je, že v pohodlí domova
žiaci nadobúdajú určité zlozvyky. Jedným z nich je
neustále odkladanie povinností, ktoré úzkostlivo čakajú
na svoje splnenie. Týmto nekonečným odkladaním si
určite prešli mnohí žiaci. Toto však často vedie k
nezodpovednosti. Urobiť si domácu úlohu z matiky alebo
si pustiť ďalší diel obľúbeného seriálu? Je treba sa
rozhodnúť. A to rozhodnutie nie je vždy správne.
Existuje veľká skupina žiakov, ktorí si namiesto
vyučovania naozaj pozrú seriál. Nevýhodou online
vyučovania je aj chýbajúci osobný kontakt so
spolužiakmi. Viac výhod môžu vymenovať samotní žiaci.
Zaspal som? Nevadí! Napíšem test v pyžame. Naštval
som učiteľa? Nevadí! Učiteľ mi vynadá iba cez počítač.
Nemôžem nájsť v hlave dôležitú informáciu? Nevadí!
Nájdem si ju v učebnici alebo na internete. Veď učiteľ
nevidí! Áno, počítač je dnes pre žiakov pomocníkom v
mnohých ohľadoch. Ale dokáže žiakom video hovor
alebo mail nahradiť fyzický kontakt? Odpovede na túto
otázku sú rôzne. Vždy závisí od postoja k situácii.
Distančné vyučovanie je rozhodne veľmi zaujímavá
forma, ale z pohľadu žiaka nie je ľahké byť sám sebe
pánom a organizovať si čas.

Tomáš Belák, 9.B
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Online vyučovanie  náhrada živej školy
Viete, ako to býva. Keď je zima, tak chceme, aby bolo
leto. V prípade covidovej situácie to bolo podobne.
Hneď ako sa žiaci museli izolovať od sveta, zostať
doma kvôli koronavírusu a prejsť na online vyučovanie,
boli mnohí odrazu zničení, že nemôžu chodiť do školy.
Je však online vyučovanie naozaj také zlé? Dokáže
online vyučovanie na určitý čas úplne nahradiť živú
školu? Online vyučovanie je jav ako každý iný  má
svoje výhody aj nevýhody. Sú žiaci, ktorým sa tento
spôsob pozdáva a sú takí, ktorým nie. Avšak zdá sa, že
v tomto prípade je to viac nenávidené ako milované.
Dobrý príklad môže byť obľúbené jedlo  pizza. Pizzu
majú radi mnohí a online vyučovanie tiež. Ale, pozor,
nie všetci. Rôzne analýzy dokazujú, že online výdobytok
modernej doby nie je najhorší. Prečo? Zamyslime sa,
aký je potrebný. Keďže žiaci nemôžu chodiť do školy,
tak vyučovanie online je jasné riešenie na to, aby
nezostali bez rýh v sivej mozgovej hmote, to znamená,
aby niečo zo školského učiva dostali do hláv. Pomáha
také vyučovanie ? Aj áno, aj nie. U niektorých je to tak,
že učenie online im dáva len málo motivácie sa
skutočne učiť a pripravovať na hodinu. Pravdou je, že aj
učitelia by radšej žiakov videli naživo a látku im mohli
vysvetliť z očí do očí. Z týchto dôvodov online
vyučovanie nikdy nenahradí skutočnú školu. Ale našli by
sa aj nejaké výhody. Online vyučovanie je istým
spôsobom pre žiaka komfort. Žiak môže sedieť pred
počítačom v pyžame, raňajkovať pri tom, jesť, piť a
nemusí sedieť za nepohodlnými lavicami, aké sú dnes v
škole. Ďalšou výhodou alebo aj nevýhodou podľa toho,
ako sa na to pozriete je, že pri písaní písomiek doma sa
omnoho ľahšie odpisuje z učebnice či poznámok, ako
keď je žiak v škole. Po overení faktov, môžeme s týmto
tvrdením len súhlasiť. Na druhej strane však vzniká pre
žiaka problém  nemôže sa vyhovoriť, že nemá zošit,
keď si neurobil domácu úlohu. A prichádza trest. Dá sa
teda povedať, že žiaci si dobré veci na škole začali
všímať až vtedy, keď museli ostať trčať doma a "prilepiť
zadky" pred počítače. Online vyučovanie nenahradí
osobný kontakt s učiteľmi, so spolužiakmi a zábavné
historky zo školy. Ale rozhodne nič nie je čiernobiele a
aj online vyučovanie môže žiakom pomôcť doplniť si
vedomosti.

Kristína Michalcová, 9.A

Vzdelávanie cez monitor počítača
Škola, základ života. Toto vyjadrenie však musíme už
niekoľko mesiacov chápať s otáznikom. Prečo?
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V tomto období, kedy sú žiaci doma kvôli koronavírusu,
je treba povedať, že vysoké percento žiakov školu
zanedbáva. Online vyučovanie nevyužívajú všetci žiaci.
Dôvody sa vždy nájdu. Najviac uvádzaným dôvodom je
nedostatočný prístup k internetu. Nie vo všetkých
prípadoch je to pravda. Niektorí žiaci sa dokážu denne
pripojiť na facebook, ale s pripojením na online
vyučovanie majú problém.

A čo chudáci  deviataci!

Deviatakom sa pomaly končí posledný školský rok na
základnej škole. Čo to pre nich znamená? V septembri
začnú novú kapitolu školského života. Začínajú si
uvedomovať, že čas plynie rýchlo a namiesto toho, aby
sa tradične pripravovali na stredné školy a trávili
posledný rok s kamarátmi v triede, sedia doma a učia
sa cez monitor počítača. Každému z nich sa na začiatku
online vyučovania určite páčilo pohodlie domova a tri
vyučovacie hodiny denne. Neskôr, hlavne tým
zodpovedným, začal živý kontak so školou chýbať.
Mnohí priznali, že sa občas flákali a netrápili mozog tak
ako na klasickej hodine v triede. Čo najskôr by sa chceli
vrátiť k normálnemu životu. Mnohí rodičia sa snažili
"učiacich sa doma" nielen kontrolovať, ale aj
povzbudzovať v tomto zložitom období. Vypĺňali ich
voľný čas rôznou činnosťou v domácnosti, lebo ako sa
hovorí, doma sa vždy nájde niečo na prácu.
Organizovali rôzne aktivity v prírode. Pravdou však je,
že vychádzky do prírody absolvovali pätnásťroční často
len preto, lebo jednoducho odmietali počúvať
nekonečné rozprávanie mladších súrodencov o tom, čo
zažili v škole. Za pozitívne sa dá v tejto covidovej
situácii považovať to, že rodiny trávili oveľa viac času
spolu, čo sa až tak často nestáva, kedže väčšina
rodičov je zamestnaná.
A čo bude dalej? To nikto nevie. Dúfajme, že sa čoskoro
dá všetko do poriadku. Školy vynakladajú všetko úsilie a
využívajú dostupné technické prostriedky na
vzdelávanie žiakov. Aj vzdelávanie cez monitor počítača
vytvára pre žiaka šancu získavať poznatky.

Lea Kristína Tkáčová, 9.B
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Vyučovanie doma  nočná mora
Žijeme v dobe moderných technológií a online
vyučovacie hodiny v domácom prostredí majú zvláštnu
príchuť. Dva mesiace sedieť doma, pozerať a hovoriť na
monitor počítača. Pripomína to situáciu z vedecko 
fantastického príbehu.O čom to vlastne je? Je to o
vzdelávaní? Alebo si chcú technológie urobiť zo žiakov
otrokov? Ide o spojenie oboch javov. Tento štýl výučby
pri dlhodobom využívaní nie je vhodný ani pre pre
žiakov, ani pre učiteľov. Baví žiaka nonstop tri hodiny
vnímať obraz a hlas učiteľa sprostredkovaný
počítačom? No nie, nebaví. A zodpovedného žiaka to
nebaví duplom. Ten potrebuje živú aktivitu a činnosť. Je
treba povedať, že tak ako všetko ostatné, aj toto má
svoje výhody a nevýhody. Niektorí žiaci túto situáciu
nezvládajú najľahšie. Chýba im komunikácia naživo,
taktiež je pre nich ťažké byť bez spolužiakov a
kamarátov. Povedané slovami žiakov: nemôžu si
navzájom liezť na nervy , vykrikovať či našepkávať na
hodinách, zdraviť učiteľov na schodoch, hundrať na
zadávané úlohy a tváriť sa pri tom dôležito.
Túto situáciu však treba posudzovať z viacerých uhlov
pohľadu. Niektorým žiakom doma pri počítači mozog
pracuje menej ako v škole. Učiteľ je na hodine v triede
stále v strehu, čo má za následok, že žiak musí
pracovať v tempe, je zapájaný do činnosti. Neleňoší,
nerieši iné veci, neobjedá sa. Musí sa sústrediť. A
doma? Každý, kto povie, aké úžasné je učenie z domu,
klame. A klame hlavne sám seba. Po dlhej dobe sa
online vyučovanie stáva pre väčšinu žiakov nočnou
morou. Čo robiť počas online hodín, aby to tak nebolo ?
Je dôležité dávať pozor, počúvať výklad nového účiva,
pýtať sa, aktívne sa zapájať do vypracovania úloh,
testov, pracovných listov, komunikovať s učiteľmi o
možných problémoch s učením. Aký super návod! Len
žiaci by ho mali využívať. Keď nie denne, tak aspoň
občas. Napriek všetkému, čo sa okolo škôl deje, učitelia
sa snažia zo všetkých síl žiakov do online vyučovania
zapájať. Škoda len, že mnohí žiaci moderné technológie
využívajú skôr na zábavu ako na učenie

Stanislava Arvayová, 9.B

Ťažký návrat do normálu
V roku dvetisícdvadsať sa toho veľa udialo. Najväčšia
vec, ktorá zasiahla všetkých žiakov je covidová
pandémia. Kvôli tomu sú všetci žiaci druhého stupňa
doma a učia sa dištančnou formou. Ale je to pre žiakov
dobré? Bude to mať dopad na ich poznatky?

Pavlovský školák 2020/20211

Určite to niektorým žiakom vyhovuje, pretože nemusia
skoro ráno vstávať a ísť do školy. Môžu jesť počas
vyučovacej hodiny, prípadne si odbehnúť po pitie alebo
aj sledovať film či počúvať hudbu. Ale na druhej strane
je veľa žiakov, ktorým to nevyhovuje. Chýba im ľudský
kontakt a priame vysvetlenie od učiteľa. Aký názor na
takéto vyučovanie majú učitelia? Určite nie pozitívny.
Učitelia sú presvedčení, že online vyučovanie prináša
ovocie vtedy, keď na ňom podieľajú žiaci zodpovedne a
aktívne. Žiaľ, prax je iná. Mnohí žiaci s nevôľou
pristupujú k tejto forme vyučovania, prípadne sa na
online vyučovanie nepripájajú vôbec. Začiatok
školského roka sa začal s rúškami na tvárach, ale
normálne. Žiaci sa tešili, že sa po dlhej dobe dostali do
školy a konečne vypadli z domu. Boli radi, že sa vrátili
medzi spolužiakov a učiteľov. Každý rozprával o tom,
ako sa doma nudil a ako mu chýbala škola, rozprávanie
i hádky v triede . Ani nie po dvoch mesiacoch sa
covidová situácia vrátila do starých koľají. Žiaci sa vrátili
domov k vylepšenému dištančnému vyučovaniu. Žiakom
bol upravený pôvodný rozvrh hodín na tri hodiny denne
a zo živého učiteľa sa zrazu stal elektronický. Našťastie,
žiaci môžu učiteľa vidieť, keď im učivo vysvetľuje, kladie
otázky alebo skúša. Aká to vymoženosť techniky! Je
zistené, že práve pri skúšaní sa zázračne a veľmi často
preruší internetové pripojenie. Aj toto je jedna z výhod
online vyučovania. Na online hodiny sa využíva
aplikácia Microsoft Teams, cez ktorú si môžu medzi
sebou písať aj žiaci navzájom. Zaujímavosťou je, že
novinky, ktoré si odovzdávajú málokedy súvisia s
učivom. Pravdou je, že najhoršie to majú žiaci deviateho
ročníka. Oni si nedostatočne osvojené učivo "odskáču"
na strednej škole. Je teda správne nechávať žiakov
deviateho ročníka doma? Všetko závisí od
pandemických opatrení a tie sa musia rešpektovať.
Online vyučovanie je problémom aj pre rodiny, ktoré
majú viac školopovinných detí a nemajú pre všetky
technické prostriedky na vyučovanie.
Hovorí sa, že žiaci by sa mali vrátiť do škôl čo najskôr.
Je ozaj toto pravda? Ťažká odpoveď a ešte ťažšia
realita! Naskočiť do školského vlaku bude pre žiakov
náročné a držať s ním tempo ešte náročnejšie. Školy si
veľmi želajú normálne vyučovanie a dúfajú, že to
nezostane len ich zbožným želaním.

Michal Bálint, 9.B
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Práca bola súčasťou projektu Hovorme o jedle 2020

Povedzme nahlas o potravinovej sebestačnosti
Teraz, keď sa nachádzam na hranici medzi detstvom a mladosťou, niektoré veci vnímam a vidím v inom svetle. Často
som detskými očami nepostrehol mnohé chyby tejto doby, v neposlednom rade aj nie príliš dobrý vzťah ľudí k pôde.
Moja prababka, ktorá sa dožila, musím povedať, v dobrom zdraví, osemdesiatosem rokov, vždy hovorila, že človek
musí zemi ďakovať. Ďakovať každý deň za to, že mu dáva chlieb, že ho živí. Nezabudla vždy pridať, ja tomu hovorím,
Haňkine tirády v nárečí: „Toten švet už dneš dočista hore nohami. Ľudze zošaleli či co, podachtorim, še už ani robic
nechce! Dakedy tak nebulo. Ľudze sebe na roli posadzili šicko, co trebalo. A dneš? Škoda hutorec. Tu Vladku kukaj,
šak tota žem jak zlato! Možeš na nej orac, šac.“ Týmito slovami začínalo i končilo babkino rozprávanie o časoch
minulých a terajších pri práci v jej veľkej záhrade. A to musím pripomenúť, že v záhrade robila takmer do konca
svojho života. K príkladom z minulosti sa v posledných rokoch života vracala stále viac. O tom, že ľudia dokážu byť
sebestační, hovorila s veľkou vážnosťou, len musia chcieť. Neboli to nejaké starecké nezmysly ani prázdne frázy.

Vo väčšine prípadov som s ňou súhlasil. Naozaj pre nás zem robí veľa, ale aj ona, tak ako človek, keď už nevládze,
potrebuje, aby sa o ňu niekto postaral. Za to, že rozdáva len tak vzácne dary, ktoré človek potrebuje k životu, mali by
sme si ju viac vážiť. Osobne si myslím, že prababka mala pravdu v tom, že sme schopní na slovenskej zemi vyrobiť
všetko, čo potrebujeme na tanier. Začína mi dochádzať, že ľudia, ktorí v minulosti pracovali na poliach, to mali ďaleko
ťažšie ako teraz. V dvadsiatom prvom storočí máme moderné stroje, ktoré dá sa povedať, pracujú skoro samé.
Nemyslím si, že v dnešnej dobe je pôda až taká iná, ako kedysi. Možno v minulosti bola o čosi úrodnejšia, ale toto nie
je ten najväčší problém. Problém, že nedokážeme zabezpečiť dostatok vlastných potravín, bude v niečom inom.
Často sa v rôznych médiách objavujú informácie, že dnešní moderní farmári nevyrábajú pre sebestačnosť, ale skôr
pre zisky. Dožadujú sa pridelenia euro fondov, ktoré potom nepoužijú, kde treba. Aj keď sa na poliach pestujú kvalitné
plodiny, chová sa slovenský dobytok, veľa z toho sa vyváža do zahraničia. A čo domáci trh? Prečo si potom musíme
dovážať potraviny zo susedných krajín? A vôbec nejde o potraviny, ktoré by naši farmári nemohli pestovať, práve
naopak. To sa týka aj zeleniny a ovocia. Naša krajina má na pestovanie potravín ideálne podmienky. Možno by len
stačilo vrátiť život na polia a pasienky, ktoré sú dnes často opustené a pomôcť ľuďom, aby mohli robiť. Tomu celému
vôbec nerozumiem. Pôsobí to na mňa ako pomalý pohyb v kruhu. Prečo sa z nášho poľa dostáva k nám na stôl iba
polovica? Opäť sa vrátim k svojej prababke Haňke. Úsilím a prácou prastarých rodičov mohol byť na stole každý deň
čerstvý chlieb, maslo, vajcia, mäso či zelenina a ovocie. Nebolo toho veľa, ale bolo to ich vlastné. Neplytvalo sa ničím.
Všetko, povedané slovami mojej prababky, "še schasnovalo". Čiže použilo. Zvyšky sa najčastejšie použili ako krmivo
pre domáce zvieratá. Chýbalo len málo veci. Musím priznať, že prababkin domáci chlieb, ktorý občas piekla až do
osemdesiatky, chutil úžasne. Šťastím dnes je, že takmer všetky druhy chleba, ktoré nájdeme na pultoch obchodov, sa
vyrábajú na Slovensku. Verím, že v blízkej budúcnosti sa vysporiadame s pandémiou a život v našej krajine sa
dostane do normálnych koľají. Štát by sa potom mal začať venovať aj problému zvyšovania potravinovej
sebestačnosti.

Ak by sme vyrábali viac domácich potravín, prinieslo by nám to viac úžitku. V prvom rade veľa ľudí by získalo
zamestnanie a za peniaze, ktoré by zarobili, mohli by viac nakupovať. Je pravda, že veľa informácií o tom všetkom
som nemal, tak som siahol po rôznych zdrojoch a zistil som neuveriteľnú vec  máme sebestačnosť pri mlieku, múke
a nápojoch. Sú to len malé rybky v mori, ale aspoň niečo. Som presvedčený, že spôsoby ako zvýšiť výrobu domácich
potravín sa dajú nájsť. Jeden múdry človek kedysi povedal: "Kde je vôľa, tam je cesta". Keď nájdeme cestu k
správnemu využívaniu pôdy a k múdrosti našich predkov o chove zvierat, tak naša potravinová sebestačnosť
nezostane iba prázdnou frázou.

Vlado Čisár, 9.B
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