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Postrehy z praxe

Vzdelanie... Čo je to? Je to len slovo? Pojem? Potreba?
Nutnosť? Nie. To určite nie. Ale, je to realita, ktorá je
potrebná pre dnešnú spoločnosť. Keby nebolo školy a
vzdelania , väčšina žiakov by nikdy nebola tými, čo sú
teraz. Každý žiak má svoju cestu, a každý jeden podnet
ju ovplyvní. Žiaci základnej školy nemajú jasnú
predstavu o budúcom živote. Zvyčajne nemajú presné
plány, presné body, ktoré musia splniť. Sú vo veku, keď
dôležité rozhodnutia robia ešte po porade s rodičmi, pod
ich starostlivým, neraz i prísnym dohľadom. Často si
kladú nereálne ciele a sú sklamaní, keď ich nedosiahnu.
Mnohí sa vyhýbajú povinnostiam a očakávajú, že im
všetko prejde. V živote však nič nie je konkrétne a
všetko odhalí čas. Učitelia upozorňujú, hlavne
deviatakov, ale i ôsmakov, na úskalia štúdia na
stredných školách. Nabádajú ich k zvýšenému úsiliu v
učení a k správnemu výberu študijného odboru, aby sa
mohli uplatniť v dnešnom svete plnom nezamestnaných
ľudí. Veď to je rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúcnosť
každého žiaka.

Faktom je, že žiaci v základnej škole získajú základné
poznatky a množstvo informácií, ktoré sú potrebné pre
život. Učitelia sú presvedčení, že žiaci si raz uvedomia,
že vzdelanie je jedna z najlepších vecí, aká ich stretla a
začnú ho brať vážne. Potom aj veľmi ťažké rozhodnutie
v podobe „ kam ďalej”, bude ľahšie. Učitelia na základe
každodennej praxe potvrdzujú, že vzdelanie dáva
rozhľad. Umožňuje, aby žiaci mohli vidieť samých seba
takých, akí sú a rozvíja u nich tiež schopnosť
akceptovať iných. Vzdelávanie sa realizuje
predovšetkým v škole, ale zároveň pokračuje po celý
život človeka. Človek sa vzdeláva a nadobúda
skúsenosti vždy a všade a je len na ňom, ako tieto
nadobudnuté skúsenosti a vzdelanie využije pre seba a
iných.

Učitelia ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
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ČO SME STIHLI PO KARANTÉNE...

Putovanie prírodou
22. apríla 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo
náučnozábavné popoludnie, zamerané na poznávanie
krás prírody. Všetky aktivity sa následne realizovali v
dvoch skupinách ŠKD. Žiaci si pozreli prezentáciu o
faune a flóre, krásy našich hôr, určovali názvy listnatých
a ihličnatých stromov a lúčnych kvetov. Svoje vedomosti
si vyskúšali v prírodovednom kvíze a v aprílovom liste s
tajničkou.

Poznaj a chráň!
28. apríla 2021 sme v ŠKD 1. oddelenie zrealizovali
akciu s prírodovedným zameraním „Poznaj a chráň!“ V
úvode si žiaci 1. B vypočuli príbeh „Bol raz jeden herbár“
a spoločne spoznávali kvety našich lúk. Zahrali sa hru
„Letela včielka z kvetu na kvet a sadla si na ...“ Žiaci 1. A
triedy spoznávali kvety a zvieratá. Zahrali sa hru „Zajačik
a ďatelinka“. Žiaci 2. A triedy spoznávali stromy a
rastliny, ktoré rastú v blízkosti školy. Pre žiakov 2. B
triedy bola pripravená prezentácia „Lesy  pľúca našej
planéty“, ktorá bola zameraná na ochranu lesov a lúk. V
praktickej časti žiaci spoznávali stromy, kry a rastliny,
vypracovali si pracovné listy a naučili sa ako si z
vylisovaných častí rastlín vytvoriť herbár. Žiaci sa aktívne
zapájali do pripravených aktivít, ktoré prebiehali v
triedach v súlade s odporúčaním a usmernením
MŠVVaŠ SR v čase COVID19.

Pietny akt kladenia vencov
7. mája 2021 sa konala slávnosť pri príležitosti 76.
výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa
začala pietnym aktom  položením venca k pamätníku v
centre obce. Obyvatelia, zamestnanci školy a
zamestnanci obecného úradu si prostredníctvom tejto
slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí
položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny
pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i
neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych
občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny.
Všetkým tým patrí naša vďaka.

Veselo pri športe
16. júna 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo
zábavné športové popoludnie, v ktorom žiaci súťažili v
dvoch družstvách v netradičných športových
disciplínach. Športové meranie rýchlosti a šikovnosti si
vyskúšali na prekážkovej dráhe v behu s vedrom a
zberom loptičiek. Zvládli úspešne aj slalom s loptou v
kruhu a presnosť pri hode loptičiek do "sudov". Zabavili
sa pri prenášani lenivej lopty vo dvojici a lovení fliaš
udicou. Zvíťazilo družstvo dievčat, ale odmenou pre
všetkých bola dobrá nálada a radosť z pohybu.

ZZoo žž iivvoo ttaa šš kkoo llyy
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Rozlúčka predškolákov so škôlkou
28. júna2021 bol pre predškolákov vzácny deň, pretože
sa lúčili so škôlkou, nakoľko od septembra budú
navštevovať 1. ročník ZŠ. Deti pod vedením pani
učiteliek mali nacvičený pekný program, ktorý vypĺňali
básničky a piesne. Nechýbal ani sľub, že sa budú učiť na
jednotky.

Želáme budúcim prváčikom, aby sa im aj v škole
darilo, aby mali aj tak taký dobrý pocit, ako mali

v škôlke.

Rozlúčková slávnosť s deviatakmi
„Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v

tichu opustenej triedy, zostali po nás iba prázdne

miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. V pamäti

zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena

krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatváraš

krásnych deväť rokov.“

29. júna 2021 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi
deviateho ročníka. Z malých a nesmelých prváčikov,
ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do
školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plný snov,
ideálov a chuti do života. Po letných prázdninách sa z
našich žiakov stanú mladí študenti stredných škôl.
Držíme im palce !

9.A

9.B
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Súkromná vojna
Jedno ráno som sa zobudila, načiahla ruku pod vankúš a
zistila som, že mi zmizol telefón. V panike som
rozmýšľala, kde som ho zabudla. Rýchlo som sa
postavila a išla som sa pozrieť na stôl. Vtom do izby
vtrhol brat s jeho telefónom v ruke a začal ma natáčať.
Zrazu mi to docvaklo. Brat mi zobral telefón. Po chvíli
ticha povedal: „Začína sa hra Honba za pokladom“. A to
je môj brat dospelý! Keď mi podal prvú kartičku s
indíciou, kde ho hľadať, začala som vážne pochybovať o
jeho veku. Behala som po dome s rozospatými očami a
takmer hodinu som hrala bratovu nezmyselnú hru.
Nakoniec som našla poklad  môj telefón. Samozrejme
som sa mu chcela za tento ranný stres pomstiť. Počkala
som si tri dni, aby to nebolo veľmi nápadné. Konečne
išiel s kamarátmi von. Predtým, než sa mal vrátiť domov,
mi zavolal, že si zabudol kľúče od domu. Mala som mu
ich dať na dohodnuté miesto v záhrade. A ja ako správna
sestra som to využila. Bola to dokonalá možnosť ako sa
mu pomstiť za hľadanie pokladu. Kľúče som dala na iné
miesto a po záhrade som rozložila papieriky s indíciami.
Už som len netrpezlivo čakala, kedy príde domov. Ako
hľadal kľúče, nechal si telefón na okennej parapete.
Pomsta je sladká! Prišlo mi to ako super nápad. Do
telefónu som mu nafotila všetko možné, urobila som
krátke videá, až kým telefón nezapípal, že mu dochádza
miesto v úložisku. Brat medzi tým našiel kľúče. Keď
počul pípnuť telefón, zdvihol ho a vzápätí sa vrútil do
mojej izby. Tento zvuk už veľmi dobre poznal a aj ja som
vedela, že mi neostáva nič iné, len utekať. No žiaľ,
dobehol ma. Popočúvala som si všetky zmeny jeho
hlasu, ako sa striedajú výšky, nárečie so spisovnou
slovenčinou a ešte všeličím iným. Potom veľmi, ale veľmi
dlho mazal všetky fotky a videá z mobilu. Naša
súkromná vojna sa tým neskončila. Naďalej sme si robili
prieky a vymýšľali, čím toho druhého zaskočiť. Až
nakoniec mi začali miznúť topánky. Bola som
presvedčená, že je za tým môj brat. Večer ma pre zmenu
obvinil on zo straty jeho topánok. Vraj, nech mu ich
vrátim. Toto už naozaj prestávalo byť zábavné. Ráno
sme zistili, že nám zmizli spred dverí ďalšie topánky. Tak
sme spoločne začali pátrať, čo sa stalo. A vyriešenie
bolo také jednoduché! Náš pes niektoré topánky
poroznášal po záhrade a niektoré ukryl do svojej búdy. S
bratom sme sa konečne pomerili a spoločne rátali škody,
ktoré vznikli na topánkach po aktivite nášho psa.

Stanislava Arvayová, 9.B

Túžba po kúte detstva
Už dlhých osem rokov žijem v Lekárovciach. Ďalej od
kamarátov, od svojej školy, od známych ulíc, od
škôlkových lások, od obľúbených miest môjho detstva,
kde som chodieval s kamarátmi aj od vtákov v starom
parku, jednoducho ďalej od Pavloviec nad Uhom. Stále
sa teším na návrat do tejto dediny. Je to akýsi pomyselný
návrat domov. Napriek tomu, že v Lekárovciach máme
nový dom, moderné zariadenie, pekne upravený dvor a
záhradu, vždy mám zmiešané pocity, keď odchádzam z
Pavloviec. Každý deň, keď naše auto, ktoré riadi mama,
prejde cez poslednú miernu zákrutu a vojde do
Pavloviec, vidím hneď dom, v ktorom som vyrastal. A
práve tieto každodenné návraty mi prinášajú hneď lepší
pocit. A dôležité je, že v dome sú moji blízki  starí rodičia
z otcovej strany. V tej chvíli som vďačný, že istým
spôsobom patrím na dve miesta. Pravidelne riešim
problém, ako rozložiť svoj čas medzi rodinu v
Lekárovciach a kamarátov v Pavlovciach. Snažím sa to
robiť rovnomerne, spravodlivo, ale pravdou je, že veľmi
rád zostávam u starých rodičov aj celý víkend. Mám tak
trochu výčitky svedomia, keď mám ísť domov, a mne sa
nechce. Najradšej by som bol u dedka každý večer. Išiel
by som von a sadol si s kamarátmi k poháru kofoly.
Rozprávali by sme si rôzne zážitky zo školských lavíc,
ohovárali dievčatá, napriek tomu, že niektoré sa nám
páčia viac, ako by sme chceli. Keď som v Lekárovciach,
najradšej by som každé popoludnie trávil mimo domu, na
ktorý som sa tak tešil, keď som bol vo veku môjho brata,
teda, keď som bol druhák. Avšak to sa rodičom nemôže
páčiť. Veď s toľkou energiou, obetavosťou a vytrvalosťou
vytvárali pre našu rodinu pekný a príjemný dom, ktorý s
láskou premenili na domov! Uznávam, že viac ma to
ťahá do Pavloviec, ako byť v Lekárovciach, ale s tým
pocitom neviem bojovať. Svoju rodinu mám nadovšetko
rád, pretože vždy pri mne stojí, keď to potrebujem. Je
pre mňa akýmsi pevným bodom, o ktorý sa môžem
kedykoľvek oprieť. Každý deň si to uvedomujem a
snažím sa svoju túžbu po kúte detstva zmeniť. Keďže
idem študovať na strednú školu do Košíc, so svojimi
kamarátmi z Pavloviec už nebudem tak často, a možno o
to radšej sa budem vracať do Lekároviec. Dom mojich
starých rodičov, bude pre mňa vždy kútom môjho
detstva. S tým sa jednoducho nedá nič robiť, pretože s
ním sú spojené moje najkrajšie detské spomienky.

Vladimír Čisár, 9.B
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Aj toto sa stáva
Nie je konflikt ako konflikt. Ten školský zvyčajne začína
otázkou: ,,Kto si myslíš, že to spravil?“ pýtajú sa učitelia,
ale aj spolužiaci.
Ráno, ako zvyčajne, mala som namierené k mojej
skrinke na chodbe najvyššieho poschodia školy. Cestou
som počula neobvyklý šum spolužiakov, ktorí stáli
neďaleko. ,,Niečo sa deje,“ pomyslela som si a pridala
som do kroku. Počula so zmiešané hlasy: ,,Chudera,
nechcela by som mať niečo také na skrinke.“ Táto
posledná veta ma totálne zmrazila. Už rýchlejším krokom
som sa predierala k skrinke cez kopu spolužiakov, ktorí
mi blokovali cestu. To, čo som na nej uvidela, nevedela
by som si predstaviť ani v najhoršej nočnej more. Celá
skrinka bola oblepená rôznymi fotkami aj mojimi
osobnými. Boli tam fotky modeliek v plavkách, na ktorých
bolo moje meno a roky, asi ako budem vyzerať v
budúcnosti. Potom tam boli moje fotky s kamarátmi,
samozrejme, patrične okomentované a fotky z detstva,
ktoré mám v telefóne. Nechápala som, ako sa niekto
mohol dostať k môjmu telefónu, ktorý nikdy nespustím
ani z rúk, ani z očí. Rýchlo som rozmýšľala, s kým som
bola naposledy. Musel to byť niekto z mojich kamarátov
alebo z mojej rodiny.

Rodinu som hneď vylúčila. Podozriví zostali teda
kamaráti. Nemyslím si, že moji kamaráti sú až takí
tvoriví, aby z fotiek spravili skrinkovú výstavku pre celú
školu, ale človek nikdy nevie. Keď som už bola pri
skrinke, rýchlo som všetky fotky strhla, aby bolo
hromadné obzeranie čo najkratšie. Prudko som sa
obrátila k spolužiakom a na mňa nezvyčajne nahlas som
zvrieskla: ,,No a teraz mi povedzte, kto z vás to bol?“
,,Prečo si myslíš, že to bol niekto z nás?“ kričali jeden

cez druhého. Mala som chuť ešte viac kričať, hádať sa,
dokonca aj sa pobiť. ,,Okamžite sa priznaj ten, kto to
spravil!“ to už som hulákala na celú chodbu. Nastalo
ticho. Po chvíli z radu mojich kamarátov vystúpila
Andrea. ,,To ja som to urobila,“ povedala tichým hlasom,
ako keby dúfala, že som ju nepočula. Lenže to mala
smolu. Počula som ju dobre a zreteľne. ,,Prečo by si
spravila niečo také?“ spýtala som sa ešte stále tomu
neveriac. ,,Hrala som s mojimi kamarátmi zo starej školy
hru, v ktorej sa musia plniť rôzne odporné úlohy. Mala
som zobrať komukoľvek telefón a vytlačiť aspoň pár
osobných fotiek, pripadne doplniť nejaké zaujímavosti o
tej osobe a zviditeľniť ich na frekventovanom mieste,”
povedala Andrea so slzami v očiach. Jej kamaráti zo
starej školy asi neboli až takí dobrí kamaráti, ako si ona
myslela. Za nesplnenie úlohy sa jej dokonca vyhrážali a
ona sa bála, tak to urobila. ,,A ako ti mám veriť?“ ostro
som sa spýtala, ale v duchu som jej verila a odpustila
som jej.
Veď počas dvoch rokov, čo som ju poznala, bola
prívetivá a priateľská ku všetkým v triede a hádam
každému s niečím pomohla. Som vnútorne presvedčená,
že k takému činu bola prinútená. Trvalo dlhšie, kým sa
náš kamarátsky vzťah dostal do starých koľají a dnes už
fotovýstavku ani nespomenieme.

Karin Vargová, 9.A
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Týždenný konflikt
Človek sa v živote stretáva so všeličím. Aj so šťastím, aj
s nešťastím, aj s pohodou, ale aj s konfliktom. Bežne
niektorých ľudí nazývame konfliktnými osobami. Prečo?
Často sa pýtam, či aj ja nie som náhodou konfliktná. Čo
si mám o sebe myslieť, keď ani dobre neviem, ako
naozajstný konflikt vyzerá, čo to je.
Myslím si, že pre mňa je moja týždenná činnosť jeden
dlhý konflikt. Dokážem to jednoduchým a podrobným
opisom. Začína pondelkovým ránom, kedy mám ihneď
problém s mamou. Podľa mňa, ona je úplný a presný
príklad konfliktnej osoby ženského rodu. Zobúdzanie na
online vyučovanie o dvadsať minúť skôr, nebolo vôbec
príjemné, keďže dištančné vyučovanie bolo strašne
vyčerpávajúce  až tri hodiny. Mladý človek si predsa
musí dostatočne oddýchnuť! Možno mi závidela, že
môžem spať a ona musí ráno vstávať do práce.
Škodoradosť. Jedine takto môžem nazvať jej ranný
počin. Ešteže ma v kuchyni čakali teplé raňajky! To
jediné ju samozrejme ospravedlňovalo. Utorok som
začala ako každý bežný deň, až kým nenastalo
stresovanie a takmer ostrá výmena názorov s mojou
mamou ohľadom strednej školy. Čakali sme na
rozhodnutie o prijatí na moju strednú školu. Bola som na
prijímacích skúškach na zdravotnú školu. Nevedela som,
čo mám očakávať, čoho sa mám báť, aj keď som si bola
istá, že testy som zvládla. Ľudské telo mi vôbec nerobí
problém. Môžem povedať, že aj viac sa ho „biflím“ ako
všeličo iné, no nie som zas bifľoš! Učiteľka mi povedala,
že som sa začala učiť v hodine dvanástej. A naozaj!
Mám sa toho ešte veľa čo učiť. Nakoniec všetko dobre
dopadlo. Zazvonil telefón. Bola som úspešne prijatá.
Stredu by som opísala, ako relaxačný deň, keďže ma
čakali iba dve online hodiny, a tak som si po vyučovaní
chcela nájsť čas pre seba. Pomyslela som si: „Napustím
vaňu, dám si výživnú masku a porelaxujem.
Moje skrášľovacie plány rýchlo pominuli, keď mama
dostala telefonát. Dozvedela som sa, že k nám príde
nečakaná návšteva. Namiesto relaxu začal zhon a
upratovanie. Všetko sa stihlo do príchodu návštevy. Tá
bola nekonečná. Tvárila som sa, že všetky informácie
typu „kde, kedy, ako, prečo, začo” ma veľmi zaujímajú a
dokonca mi bolo dovolené občas aj niečo povedať. Ale
nervy si nedajú rozkázať a konflikt bol na svete. „Kvôli
návšteve si človek nemôže ani oddýchnuť!” povedala
som nahlas po odchode návštevy, čím som si vyslúžila
od mamy prednášku o mojom neslušnom správaní.

Našťastie posledné dni týždňa boli menej konfliktné,
keďže mama bola v práci a ja som sa nemala s kým
hádať. Zrealizovala som relaxačné plány a zistila som,
že všetky skrášľujúce kúry sú jedno veľké klamstvo.
Nebola som o nič krajšia. Vyzerám presne tak, ako
predtým!

Natália Andrejová, 9.A

A ešte zopár zákulisných fotiek z fotenia našich
deviatakov...
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Skupinka profesorov je pozvaná na
let lietadlom. Potom ako sa usadili
bolo im povedané, že lietadlo je
skonštruované ich študentmi. Všetci
až na jedného vstali a v panike
vystúpili. Profesora, ktorý ostal sa
spýtali:
"Prečo ste ostali sedieť?"
"Verím svojim študentom. Keďže ich
poznám, môžem vás uistiť, že tento
šrot ani nenaštartuje."

Učiteľka hovorí Ferkovi:
 Ferko, v slove zápalky sa píše
dĺžeň!
 No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že
bez dĺžňa by nehoreli?

Učiteľka skúša žiaka:
 Podľa čoho usudzuješ, že
slovenčina je materinský jazyk?
 Lebo môj ocko sa málokedy
dostane k slovu...

Pani učiteľka v škole vyzýva žiakov:
 Tak deti, vymenujte nejaký živel.
 Voda  povie Marienka.
 Správne.
Hlási sa Jožko:
 Slivovica. Otecko hovoril, že keď
má slivovicu, tak je vo svojom živle.

časopis pre žiakov i rodičov
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Žiak dostal jednotku z odpovede z
geografie. Učiteľka mu povie:
 Daj žiacku knižku.
Žiak jej povie:
 Neviem kde je.
Spolužiak mu povie:
 Tak na tu máš moju.

Janko dostal trojku z Matematiky.
Učiteľka sa ho pýta: Janko, čo tam
tak gumuješ?
Nepovedali ste, že si tu trojku mám
opraviť?

Učiteľka hovorí Mišovi:
 Prečo si dnes prišiel neskoro?
 Pomáhal som starej babke prejsť
cez prechod.
 A to bola dve hodiny červená?
 Nie. Len ona nechcela.

Klopanie na nebeskú bránu.
Svätý Peter zakričí:
 Čo je?
 Nehovorí sa, čo je, ale kto je!
 Bože, zase učiteľka!

Otec sa pýta desaťročného syna:
 Ako stojíš v škole?
 Dobre,ocko. Každý deň v inom
kúte.




