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Š T V O R L Í S T O K

Časopis žiakov Súkromnej základnej školy

Naši milí štvorlístkáči,

školský rok utiekol ako voda a prázdniny už stoja pre-
do dvermi. Prežili sme v ňom isto mnoho nezvyčajných 
a mimoriadnych okamihov. Neostáva nám teraz už nič 
iné, len zaželať vám krásne leto, príjemne strávené            
prázdniny a nezabudnuteľnú dovolenku. Poriadne si 
oddýchnite a nečerpajte nové sily.
      Vidíme sa v septembri!
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Ako sme sa učili z domu
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 Korona vírus ovplyvnil fungovanie mnohých odvetví, no azda najviac sme 
jeho dopad pocítili v školstve. Zo dňa na deň a bez prípravy sa zastavilo vyučo-
vanie, zatvorili sa všetky školy a nikto si netrúfal povedať, čo bude ďalej... 
 Po počiatočných rozpakoch sme sa ale rýchlo prispôsobili vzniknutej situácii 
a nabehli sme na on-line vyučovanie. Školské lavice sme vymenili za virtuálne 
Google triedy a deti sa opäť mohli vidieť so svojimi pani učiteľkami, spolužiakmi. 
A ako hodnotia toto obdobie?

Prváci

• Je to dobré, ale škola je lepšia v triede. 
• Na online vyučovaní sa mi páči matematika. Nepáči sa mi, keď to seká. Chcela 
by som, aby už nebol korona vírus. 
• Online vyučovanie sa mi páči, lebo nemusím ráno skoro vstávať. Nepáči sa mi, 
že nie som s kamarátmi. 
• Online vyučovanie je fajn. Chýba mi však chodenie do školy a kamaráti. Teším 
sa do školy. 
• Vyučovanie sa mi páči. Chcela by som už radšej byť v škole. 
• Chcem už do školy! Chcem vidieť kamarátov. 
• Online škola je super, lebo netrvá tak dlho. Najviac mi chýbajú deti, školský 
dvor a moje pani učiteľky. 
• Radšej sa učím cez internet. 
• Páči sa mi, že máme len 2 hodiny a ešte, že máme viac času na hranie. 
• Internetová škola sa mi páči. Rád vidím kamarátov cez kameru.
• Online vyučovanie sa mi nepáči, pretože mi chýbajú kamaráti a pani učiteľka. 
• Online vyučovanie sa  páči, pretože tam máme chat. 
• Na online hodine sa mi páči, že máme menej hodín. A nepáči sa mi, že sa 
nemôžem hrať so svojimi kamarátmi. 
• Online vyučovanie je super. Nemusím vstávať skoro do školy. Ale veľmi mi chý-
bajú kamaráti a pani učiteľka. Teším sa, až sa všetci stretneme v škole. 
• Páči sa mi, že sa vidím s pani učiteľkou a spolužiačkami. Chcela by som vidieť 
aj ostatné kamarátky. 
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Druháci
Čo sa mi páči na on-line vyučovaní?
    • Môžem vidieť všetkých naraz.
    • Nemusím chodiť pešo do školy.
    • Nemáme veľa hodín.
    • Kratšie sa učíme, máme menej domácich úloh. Je to zábavnejšie.
    • Páči sa mi všetko.
    • Báví ma, že sa krátko učíme.
    • Môžeme sa po hodine rozprávať cez počítať.
    • Páči sa mi , keď to seká, je to vtipné.
    • Vyhovuje mi to. Je to super, lebo po škole sa môžem hrať hry.
    • Páči sa mi on-line čítanie.
    • Môžem dlhšie spať.
    • Mám pri sebe rodinu.

Čo sa mi nepáči na on-line vyučovaní?
    • Nemôžeme sa spolu hrať.
    • Chýba mi družina a pani vychovávateľka.
    • Nemá to žiadne mínusy.
    • Seká mi internet.
    • Už by som chcela ísť do školy. 
    • Hodiny sú veľmi skoro.
    • Nevidíme sa naraz celá trieda.
    • Je to skoro, lepšie by to bolo poobede.
    • Nepočujem dobre.
    • Nemôžem sa rozprávať.
    • Nemôžeme sa vidieť osobne.
    • Nevidíme sa so spolužiakmi naživo.
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• Radšej by som sa učila z domu. Na začiatku 
sme mali len domáce úlohy a mne sa to nepáči-
lo. Teraz sa učíme on-line a aspoň sa vidíme.       
Najlepšie by bolo, keby sme išli do školy. Lebo ja 
vstávam skoro a nemám čo robiť. 
• Na on-line vyučovaní sa mi páči najviac, že 
keď sa chcem pozrieť na spolužiakov, nemusím 
sa otáčať. Všetkých ich vidím na obrazovke. 
Je zaujímavé, že keď niekto nechce vyrušovať 
a šuchoce, tak si vypne mikrofón. Na on-line 
vyučovaní sa mi nemôže stať, že si zabudnem 
zošit doma. 

• Mne sa to celkom páči, ale radšej by som išiel do školy. Časovo mi to vyhovuje. 
Priestor školy mi trochu chýba. Učiť sa v škole je lepšie ako cez počítač. 
• Videohovor sa mi páči. Môžem vidieť svojich spolužiakov aj cez karanténu. Cez 
videohovor sa veľa naučím. Učenie cez videohovor mňa veľmi baví, ale radšej by 
som bola v škole. 
• Chýbajú mi spolužiaci. Rád by som už mal telesnú výchovu. Chcel by som už ísť 
do školy.
• Bola som rada, že sa on-line vzdelávame s pani učiteľkou. Aspoň sa nemusím 
doma učiť sama. Môžem vidieť svojich spolužiakov, škola mi už veľmi chýba, tým-
to si ju aspoň trochu nahradím. Dobré na tom je, že si ráno môžem dlhšie pospať.
• Na on-line vyučovaní sa mi nepáči to, že pani učiteľka skoro stále nepočuje, 
hrozne seká a vypadáva. Keď ma vyvolá, tak neviem čo mám robiť, lebo ju nepoču-
jem. Skoro nič nestihneme, lebo sa veľa spolužiaci pýtajú pani učiteľky, lebo ju 
tiež nepočujú. S ostatným som spokojná, vadí mi len to sekanie.
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Šiestaci
• Zo začiatku som nebol veľmi nadšený, ne-
vedel som si na to zvyknúť, ale teraz už je 
to v pohode. Už mi to takto celkom vyhovuje 
a zvykol som si.
• Ja ani neviem, ale lepšie je to asi v škole. 
Ak sa im pokazí niečo s počítačom alebo s wifi 
a nie som na hodine alebo mi to seká a nepoču-
jem, tak z toho učiva nič nemám. V škole ho 
počujem celé. Ale vyhovuje mi, že máme me-
nej hodín.

• Nerobí mi žiaden problém sa takto učiť. Vadí mi ranné vstávanie, aj keď sme 
doma. Jediné čo by som zmenila  je čas kedy začína vyučovanie.
• Už by som sa radšej vrátila do školy, radšej by som sa učila v škole než doma, 
pretože mi viac vyhovuje, keď pani učiteľka vysvetlí učivo.
• Mne sa online vyučovanie páči, je to dobré. Doma si zvládam učivo prebrať aj 
sama. Do školy by som sa ale chcela vrátiť najmä kvôli spolužiakom.
• Ja by som do školy nešiel, pretože v škole je toho veľa a mňa to tam potom 
nebaví. Doma väčšinu vecí stíham a zvládam to, keď som v škole tak nestíham 
a nemám v tom prehľad.
• Vôbec sa mi to vyučovanie nepáči a je to strašná nuda. Už by som chcela ísť do 
školy.
• Mne to vyhovuje, lebo niekedy strávim prvú hodinu ešte v posteli. 
Aspoň sa dlhšie vyspím.
• S učením v karanténe nemám problém. Zvládam ho dobre, ale už by som šla do 
školy. Hlavne preto lebo mi chýba kontakt s ľuďmi.
• Ja to celú túto vec milujem! Toto je najlepšia vec čo sa mohla stať. Páči sa mi to, 
lebo mám na všetko svoj čas 
• Má to aj výhody aj nevýhody. Výhoda je, že mám viac času, ale nevýhoda, že 
nemôžem vidieť svojich spolužiakov. Učivo celkom zvládam.
• Mne to vyhovuje, máme menej hodín, stávam 
neskôr a mám na všetko čas. Naozaj mi to tak-
to vyhovuje.
• Nevýhoda – nemám sa s kým rozprávať, 
nemám komu hovoriť zážitky. Chýbajú mi 
spolužiaci. Výhody sú že mám menej hodín. 
Poobede nemám krúžky, môžem si robiť svoje 
veci, a to mi vyhovuje.
• Mne sa to páči, ale ešte chvíľku s bratom a asi 
sa pozabíjame.
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• Páči sa mi, že máme e-hodiny, na ktorých si môžeme vysvetliť učivo. Vďaka 
tomu, že sme doma, môžeme robiť veci, ktoré normálne nerobíme alebo sa im 
môžeme viacej venovať. Nevýhodou korona krízy je, že zrušili krúžky a súťaže.
• Podľa mňa je online škola dobrá. Ako učenie je teraz trocha ľahšie. Nepíšeme 
toľko písomiek a tak, ale aj tak mi chýbajú spolužiaci.
• Myslím si, že online vyučovanie je dobré.
• Túto online školu zvládam celkom dobre. Asi by som nič nezmenila, možno to, že 
by sme mali hodiny všetci spolužiaci spolu, ale to mi až tak nevadí. Len ma to už 
trochu nudí, že každý deň je taký istý.
• Celkom mi to takto vyhovuje, nemusím skoro vstávať a mám čas aj na iné veci, 
ako na školu. S on-line vyučovaním som spokojný. 

Siedmaci
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Zo starého nové

 Túto vaničku sme 
našli na prechádzke v 
lese. Videli sme ľudí, 
ktorí ju vyhodili z auta. 
Bolo nám ľúto nechať ju 
v tej prírode. Tak sme ju 
zniesli dole k autu. Ďale-
ko! S Rebekou a Teom 
sme si ju pomaľovali a 
ja som si do nej nasadila 
šalát, pažítku od babičky 
a nasiala reďkovku. 
Eliška
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Ako sme trávili veľkonočné sviatky

Netradičným spôsobom sme tento rok oslavovali aj veľkonočné sviatky. Nemohli 
sme navštíviť svojich príbuzných, starých rodičov, kamarátov. Aj napriek tomu 
sme sa doma nenudili.
Každý rok chodievame na Veľkú noc ku starým rodičom do Svidníka, no tento 
rok sme kvôli koronavírusovej karanténe ostali doma na našej rodinnej farme 
v Skalici. Okrem mňa s rodičmi tu s nami bývajú aj babina so starým otcom 
(rodičia mojej mamy), 5 koní, 3 ovečky, 2 psy a 2 mačky. 
 
Našou tradíciou je napríklad : 
- zdobíme vŕbové vetvičky maľovanými vajíčkami 
- zbierame bylinky a sušíme ich na čaj alebo varíme sirup 
- pečieme a varíme naše obľúbené veľkonočné jedlá 
- trávime čas spolu a robíme niečo užitočné 
 
Takže pripájam fotky z našej veľkonočnej atmosféry a tiež recepty, ako sme 
s mamou piekli banánový chlebíček v bábovkovej forme a s babinou varili 
púpavový sirup.
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Ako sme trávili veľkonočné sviatky

4 dozreté banány sme 
popučili vidličkou v mise. 
Pridali sme 1/2 hrnče-
ka cukru a 1 vajce a pre-
miešali sme. Pridali sme 
1,5 hrnčeka polohrubej 
múky, 1 čajovú lyžičku 
sódy bikarbóny, 1 čajovú 
lyžičku prášku do pečiva, 
50 g rozpusteného mas-
la a 100 g nadrobno po-
sekaných orechov. Všetko sme premiešali a naliali do vymastenej a múk-
ou vysypanej formy. Piekli sme 50 minút v rúre na 175 stupňov Celzia.  
Všetkým veľmi chutil.
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Púpavový sirup

Nazbierali sme cca 250 ks púpavových 
kvetov. Zaliali sme 1l prevarenej vlažnej 
vody a citrónovú šťavu a nechali stáť do 
druhého dňa, aby sa vylúhovali. Potom 
sme precedili cez gázu, pridali 750 g cukru 
a varili, kým sirup zhustol. Naliali sme 
sirup cez sitko do flias, časť už sme vyp-
ili a časť odložili. Používame sirup proti 
kašľu aj napríklad na palacinky. 
 
Na veľkonočnú večeru sme mali ako každý 
rok varenú šunku s cesnakovou omáčkou, 
knedľu, vajíčka a ozdobili sme si ju našou 
vyklíčenou čerstvou žeruchou. 
Počas sviatkov sme spoločne vymaľovali a 

poupratovali záhradný domček, a popri tom strávili veľa aj času vonku na 
slnku a záhrade. 
Napriek karanténe sme zažili veľmi pekné sviatky. 
 
Laura 
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Literárne pokusy našich žiakov

Učíme sa pre život, nie pre školu

 Chodíme do školy, aby sme sa naučili rôzne veci. 
Dostávame za to známky. Všetci chceme dostávať        
dobré známky a zo zlých máme zlý pocit. Niektoré veci, 
čo sa  učíme, nás nebavia a myslíme si, že nám v živote 
budú k ničomu. Ide nám len o dobrú známku. V živote 
ale nastávajú chvíle, kedy sa budeme rozhodovať, akú 
si vybrať strednú školu alebo vysokú školu. Rozhodu-
jeme sa podľa toho, čo nás z naučených vecí zaujalo, 
alebo bavilo. To, čo sa naučíme, nám bude dobré aj do 
budúcna. Učivo musíme aj pochopiť. Učíme sa pre našu 
budúcnosť. 
Samo

Učíme sa pre život, nie pre školu

 Prečo sa učíme? Na čo sú písomky? Chcú nás 
tým učiteľky potrestať? Často počujem pred písomkou 
z dejepisu, fyziky, chémie alebo iných predmetov. Načo 
nám to bude? „ Na čo mi to bude, keď budem smetiar?“ 
Áno, keď niekto bude smetiar, asi mu to na nič nebude, 
ale celá základná škola je vlastne o tomto. Nemáme 
ešte vybraný smer, Niektorí rozmýšľajú a už smerujú 
k tomu, čím budú v dospelosti, iní nie. Základná škola 
je „všeobecná škola“. Učia nás tu všetky predmety pre 
budúci život. Učia nás, aby sme našli to, čo nás baví. 
Vrátim sa ešte k druhej otázke. Na čo sú písomky? 
Nepíšeme ich preto, lebo sme neposlúchali, alebo nás 
chcú učiteľky potrestať. Sú preto, aby sme si precviči-
li, čo vieme, aby sme to v budúcnosti využili. Takže, 
učíme sa pre život, nie pre školu.
Martin



PES

So psom je svet krajší,
má ťa rád, aj keď si zúfalý.
Hneď, keď ťa vidí, tak už sa jaší,
nenosí úsmev umelý.

Nikdy sa na teba nehnevá,
ty si jeho všetko,
bez teba nič nemá a
ty ho ľúbiš nadovšetko.

Leila
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ŤAŽKÉ ČASY

Mám 12 rokov,
na svet sa mi mení pohľad.

Zbavte ma okov!
Myslím tým rodičovský dohľad.

Nepotrebujem vaše rady,

aj tak sú trápne dosť!
Lepšie sú ženské vnady,

z vašich vecí mám len zlosť.

Všetko aj tak viem!
Veď nie som chlapec malý!

O babách len snívať smiem,

ale snažím sa, robím svaly...

Martin

Bol raz jeden chlapec, 
ktorý mal rád tanec.
Počas chôdze tancoval,
veľmi sa pri tom radoval.

Jeho mama rada bola,
tak mu tenisky darovala.
Nikdy si ich dole nedal,
nikdy by ich nepredal.

Dan

Literárne pokusy našich žiakov
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V NAŠOM MESTE
V našom mesteľudia navzájom si vychádzajú. Na lavičke sedia, spoločne sa rozprávajú.  

Keď horšie časy nastanú,vždy si pomôžu spoločne.Každého sa zastanú,tu sa nám nežije náročne.
Monika

Štyri ovce na veži
a prečo na ne nesneží?
Veď dnes je leto,
stálo by to za to.

Hruška, to je pekná vec,
nedozrela, tak nejedz. 
A tak skoro nedozreje,
veď september ešte nie je.

JurajKONE

Jazdím na koňoch,
je to pravda.
Je to práca, 
ale aj sranda.

Jazdím na koni menom Komtesa,

klusám, cválam, teším sa.

Utorok je náš deň.
Na to nikdy nezabudnem.

Kika
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Literárne pokusy našich žiakov

SLOVENSKO

Malá krajina v srdci Európy,
samosprávne kraje u nás sa volajú župy.
Zuzana Čapútová, to je krajiny hlava.
Hlavným mestom Slovenska je Bratislava.

Najmenšie veľhory sveta sú Tatry,
Štátny znak tvorí trojvŕšie Tatry, Matry, Fatry.
Zákonodarnou mocou je naša vláda,
počúvať ich ustanovenia býva otrava.

Nájdete tu hrady, zámky, polia, lúky.
V našich lesoch nájdete aj buky.
Vyrábajú sa tu syry a chová hydina.
Slovensko je prezývaná aj ako malá-veľká krajina.

Jakub
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PES SISI

Prebehla Sisi cez ulicu,
utekal pes pre palicu.
Utekal pes utekal,
pri potoku sa zatúlal.
Sisi však má dobrý sluch,
k tomu ešte super zrak a čuch.
Objavila však jeho pach.
Už po ňom šteká a šteká,
ale pes si nedá povedať.
Na druhom brehu potoka
zjavila sa psia podoba.
To už Sisi zbystrila,
do potoka skočila.
Brodila sa veľmi rýchlo, 
aj keď sa tam nič nedialo.
Ako sa tam dostala,
hneď stopovať začala.
Stopa ju k nore lákala,
avšak psíka tam nemala.
Bol to niekto celkom iný, 
ako tamten psík z dediny. 
Nuž, hádajte vy kto to je,
kto stromy okusuje a kôru je?

Samko

ÓDA NA KEBAB

Ó,  božská vôňa grilovaného mäska,
keď zas a znova utekám do Tesca. 
Kebab zabalený v chrumkavej tortile,
zamilovala som sa do neho od prvej chvíle.

Moje oči sa rozžiaria ako hviezdy na nebi,keď uvidia ten restovaný kebab na tortile.Blažený úsmev majú moje ústa,
keď mi obsluha gyros chystá.

Ó, tak nezdravé a tak dobré,
moje srdce šťastím zareve.
Kvitne moja láska k tomuto jedlu,
dokonca aj pizzu by som zjedla celú.

Lívia
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