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Milé deti, žiaci, rodičia, starí rodičia, učitelia! 

Máme za sebou prvé dni nezvyčajnej, mimoriadnej situácie, ktorú sme nikdy nezažili. Všetci 

sme postavení pred nové výzvy. Prispôsobujeme sa novým podmienkam bežného života. 

Všetci bez rozdielu - my, deti, rodičia, starí rodičia... Myslím, že nebudem klamať, ak poviem, 

že nikto z nás na túto situáciu nebol pripravený. Po týždni strávenom doma, vám chceme 

dnes poslať pár slov. 

V prvom rade veríme, že všetci, počnúc deťmi z materskej školy a končiac žiakmi 9. ročníka, 

dodržiavate pokyny a usmernenia, s ktorými ste boli oboznámení vy aj vaši rodičia na 

webovej stránke našej školy. Je za nami týždeň, čo ste sa postupne zapojili do výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom internetu a počítačových technológií. Vzdelávate sa 

využitím rôznych portálov, či už sú to Bezkriedy, Edupage, Alf a rôzne ďalšie. Rôznymi 

spôsobmi komunikujete so svojimi vyučujúcimi, ktorí od vás dostávajú aj vzorne vypracované 

domáce úlohy. Tento týždeň ste získali nielen nové vedomosti, ale predovšetkým nové 

skúsenosti. Zaslúžite si spolu s rodičmi veľkú pochvalu. 

Aj ďalší týždeň vás čaká vzdelávanie on-line. Naďalej budete pravidelne dostávať od svojich 

vyučujúcich pokyny k učebným látkam, ktoré preberáte na jednotlivých predmetoch, 

domáce úlohy, odkazy na webové stránky a pod... Komunikujte s vyučujúcimi tak, ako ste sa 

počas prvého týždňa dohodli, rešpektujte ich pokyny a všetko spolu zvládneme. Nebojte sa, 

nebude toho veľa. Každý z vyučujúcich vám bude zadávať úlohy v nevyhnutnej miere, 

primerane počtu vyučovacích hodín v rozvrhu. 

Milí žiaci, máte teraz dosť úloh a zdá sa vám, že počas dňa to nestíhate, že musíte robiť stále 

a dlho. Každý máme nejaké povinnosti. Ja, učitelia, rodičia, starí rodičia i vy. Ale akonáhle si 

pred svoju činnosť postavíme slovíčko ,,musím,, , tak sa nám stále menej chce. A však mobil 

či počítač je váš kamarát. Tak zameňte musím za môžem a chcem, vytvorte si svoj vlastný 

systém. Nerozumiete učivu, domácej úlohe? Nezaťažujte, prosím, rodičov, oni majú svoju 

prácu. Komunikujte s vyučujúcimi. Tí vám radi pomôžu. 

Milé deti a milí žiaci, chráňte si svoje zdravie, buďte zodpovední a dbajte na svoju 

bezpečnosť. Popri učení nezabúdajte na dôkladnú hygienu, najmä časté umývanie rúk 

mydlom, pitný režim, krátky pobyt na čerstvom vzduchu, ale len na svojom dvore. 

Nenavštevujte kamarátov a ani oni nech nechodia k vám. Do obchodov choďte len 

v najnutnejšom prípade a len s rúškom na tvári a s rukavicami. Pomáhajte doma rodičom, 

starým rodičom, rozprávajte sa spolu... To sú tie najkrajšie chvíle so svojimi blízkymi. 

V dnešnom uponáhľanom svete na to nemáme vždy čas. Teraz na to príležitosť je. Je marec - 

Mesiac knihy. Skúste stráviť voľný čas aj čítaním zaujímavých kníh. 

Vážení rodičia, touto cestou sa prihovárame aj Vám, pretože popri všetkom, čo musíte 

v tejto dobe zvládať, robiť v zamestnaní, resp. doma, Vám pribudla aj ťažká úloha - úloha 
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učiteľa. Chceme Vám poďakovať za bezproblémové zvládnutie tohto prvého týždňa. Aj pre 

našich učiteľov je táto situácia nová a hľadajú čo najlepší model vzdelávania. Preto, prosíme, 

v prípade vyskytnutia sa problému nekritizujte, ale komunikujte. Vzájomná komunikácia a 

ústretovosť nám všetkým pomôže toto ťažké obdobie spoločne zvládnuť s jediným prianím, 

aby sa to čím skôr skončilo a my sme sa mohli vrátiť do škôl a do normálneho života. 

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte, prosím, vyučujúcich alebo vedenie školy. E-

mailové kontakty na vyučujúcich a telefónne čísla na vedenie školy nájdete na našej www 

stránke. 

Na záver chcem poďakovať aj našim učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám, odborným 

zamestnancom, pracovníkom školy, že sa nevzdávajú, že pracujú aj v takýchto nezvyčajných 

podmienkach, majúc v mysli naše deti, ich pohodu, dobro, a rozvoj. 

 Vedenie školy 

https://cloud5q.edupage.org/cloud/emailove_kontakty.pdf?z%3ASdeaIVZTCoHRF8iDTK5vB1dZUyDJxcMUvCuk6%2F79Pc1%2BReH%2BCk5Nfw9UzgjqH4Ee
https://cloud5q.edupage.org/cloud/emailove_kontakty.pdf?z%3ASdeaIVZTCoHRF8iDTK5vB1dZUyDJxcMUvCuk6%2F79Pc1%2BReH%2BCk5Nfw9UzgjqH4Ee

