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Čo sa to stalo 16.3.2020 ?

Prišla nám neželaná návšteva z čínskeho 

mesta Wu-chan. Volala sa koronavírus

SARS-CoV-2, COVID-19.

U ľudí vyvolával závažné respiračné 

ochorenie. Vírus sa prenáša kvapôčkami 

pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje 

osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie 

trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia 

sa prenáša aj cez kontaminované predmety. 

Nikto z nás ju nechcel a ona potvora nám 

spôsobovala problémy a my sme zrazu 

všetci museli ostať doma.

koronavírus SARS-CoV-2, COVID-19



Ako sme sa popasovali s koronavírusom ?

- Hrali sme sa
- Chodili sme do prírody

- Vyrábali rôzne veci
- Telefonovali
- Zoomovali
- Mailovali
- Kričali
- Skákali

- Modlili sa
- Spomínali 

- Dúfali
- Hnevali

- Učili sme sa
- Jedli
- Spali

A TO VŠETKO DOMA



Ako sme bojovali s učivom ?

1. Naučili sme sa pestovať – PRV
2. Naučili sme sa čítať s porozumením – SJaL
3. Naučili sme sa počítať – MAT
4. Naučili sme sa byť zodpovední – NAB/ETV
5. Naučili sme sa cvičiť aj doma – TaŠV
6. Naučili sme sa pracovať s PC – I
7. Naučili sme sa vyrábať zaujímavé veci – Vv, Hv
8. Naučili sme sa nové slovíčka z cudzích jazykov – AJ
9. Naučili sme sa nové veci – PV, Vl



Oslávili sme Veľkú noc

Mali sme všetko čo k 

Veľkej noci patrí. 

Iba tá oblievačka 

nebola. Chlapcom 

trochu chýbala. Dievky 

veľmi neľutovali. Ale 

všetci sme boli 

spokojní.



Ako sme oslávili MDŽ ?



Čo všetko sme stihli ?

1. Vymysleli sme ako šetriť 
energiami v domácnosti



Čo všetko sme stihli ?
2. Zistili sme koľko plastov 
vyprodukuje naša domácnosť



Čo všetko sme stihli ?
3. Vytvorili sme nový domov pre vtáčiky



Ako sme si zoomovali ?



Nezabúdame na kamarátov v iných 
krajinách sveta



Oslávili sme návrat do školy a MDD



Oslávili sme návrat do školy a MDD



Oslávili sme návrat do školy a MDD



Poďakovanie

• Všetkým žiakom ZŠ Staničná

• Všetkým rodičom, ktorí to s nami zvládli

• Všetkým zamestnancom ZŠ Staničná


