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je spojené nemalé úsilie a desiatky  hodín 
presedených pri príprave cvičení, pracovných 
listov, prezentácií, testov či pri oprave 
navrátených žiackych prác a slovnom 
hodnotení úsilia žiakov... Podobne si aj žiaci 
odsedia pri notebookoch či tabletoch...  
Každý deň majú v bežnom čase od 8.00 hod.  
žiacižiaci on-line vyučovanie, na ktorom sa môžu 
vidieť so svojimi pedagógmi i spolužiakmi.  
Výučba niektorých predmetov (napríklad 
výchov) prebieha len dištančnou formou. 

     

Počas bežného školského roka majú deti 
možnosť navštevovať záujmové útvary, 
zapojiť sa do rôznych mimovyučovacích 
aktivít, ktoré škola organizuje. Aspoň 
čiastočne sme sa deťom pokúsili vynahradiť 
aj tieto podujatia. Pripravili sme pre nich 
súťažné vianočné dielničky, v ktorých mohli 
poslaťposlať svoje nafotené  vyrobené dielko so zim-
nou alebo vianočnou tematikou. Posielali aj 
postup práce a ich krásne nápady sa stali 
inšpiráciou aj pre ďalších žiakov, keďže si aj 
oni mohli podľa uvedeného postupu zhotoviť 
výrobok. Všetky práce boli spracované 
do prezentácie, odprezentované v rámci pred-
vianočného vyučovania a zverejnené aj 
na stránke  školy. A aspoň čiastočne sme 
dokázali nahradiť aj obľúbenú vianočnú 
akadémiu. Srdečné želanie pre našich 
seniorov, na ktorom sa podieľalo 15 šikov-
nýchných žiakov 2. stupňa, pripravili žiaci pod 
vedením Mgr. Staníkovej v podmienkach 
dištančného vzdelávania. Vďaka technickým 
vymoženostiam mohol každý svoj pozdrav 









1) Zo všetkých surovín vyšľaháme hladké 
cesto. Následne ho vylejeme do vymastenej 
formy a pečieme v závislosti od formy, 
ktorú sme použili. V keramickej forme 
odporúčame piecť barančeka 1 hodinu 
pri teplote 200o C. 

Recept aj fotografie tohto 
barančeka do Zavarského 
slova poskytla výborná 
kuchárka a cukrárka Elena 
Majtánová, rod. Zvolenská. 
Ďakujeme! 

2) Nad parou si vyšľahá-
meme bielka s cukrom do 
tuhého hladkého snehu. 
Všetok cukor musí byť 
rozpustený. Sneh nesmie 
presiahnuť teplotu 70o C, 
inak sa Vám z neho 
spraví praženica. 

3) Vychladnutého 
barančeka si polo-
žíme na podnos, 
na ktorom ho bu-
deme servírovať. 

4) Zdobíme cukrár-
skym vreckom s oz-
dobnou špičkou.   

5) Oči a pysk vytvoríme z čokolády. 
Ozdobeného barančeka necháme sušiť 
na vzduchu minimálne 24 hodín.

           Krásne sviatky a dobrú chuť!  



*zdroj: internet



Milé deti! Radi vyfarbujete? Tak potom táto stránka je pre vás ako stvorená! Ak vyfarbíte 
tento obrázok podľa čísel a prislúchajúcich farieb, vznikne vám krásny obrázok. 
Farbičky do rúk, príjemnú zábavu! 
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