
 

V pondelok 16. marca 2020 Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zaviedol opatrenia a jedným 

z nich bolo zatvorenie škôl na 14 dní a spustenie dištančného vzdelávania. Z dvoch týždňov sa stal 

mesiac, potom dva, tri... A tak ďalej. Na pár výnimiek sme sa ocitli aj v škole, opäť si pochutili na 

ceste do školy, zažili super pocit zo stretnutia so spolužiakmi, okoštovali úmoru ranného vstávania a 

45 minútových hodín, chuť prestávok, či zažili, aké je to skvelé, keď počuť zvoniť školský zvonec 

oznamujúci koniec vyučovacieho dňa.  
 

Ale... ako sme spomínali, bolo to iba párkrát, pretože dištančné vzdelávanie sa stalo chlebom 

každodenným pre pedagógov a všetkých školákov.  

Keď to spočítame, vynecháme letné a vianočné prázdniny, september a začiatok októbra, bude to už 

viac ako 130 školských dní. Tento rok má 251 pracovných dní, nuž, študujúca mládež, keď si to 

spočítate, už viac ako polovicu pracovného roka ťaháte bez priameho kontaktu s nami pedagógmi 

a spolužiakmi.  
 

Oslovila som Vás, aby ste sa podelili o „zážitky“ z dištančného vzdelávania a napísali, ako zvládate 

spomínaný spôsob výučby. Príspevky ste mi posielali s vedomím, že ich uverejním v Trstenskom 

hlase, občasníku mesta Trstená. Príspevkov však bolo toľko, že nemohli ísť všetky do tlače a mne 

osobne bolo ľúto ich len tak vyhodiť do počítačového koša a nepodeliť sa so všetkými tak milými, 

vážnymi, smutnými i vtipnými príspevkami, preto ich uverejňujem všetky na našej web-stránke. 
 

Ďakujem Vám, že ste ma neodmietli. 

Ďakujem Vám za odozvu na moju prosbu.  

Ďakujem Vám, že ste sa mi/nám zdôverili. 
 

Pri čítaní si aspoň všetci uvedomíte, že Vaše podobné skúsenosti, pocity a zážitky z dištančného 

vzdelávania má aj Váš rovesník, spolužiak... 

Uvedomíte si, že nie ste v tejto situácii sami... 

Zasmejete sa na milých situáciách, ktoré boli pre autorov trapasom... 

A mnohé iné... 
 

Ak si to príspevky vyžadovali, upravila som ich, ale snažila som sa ponechať ducha autora. :) 

 

Prajem Vám príjemné čítanie. 
 

Janka, príma: Podľa mňa má dištančná výučba výhody, ale aj nevýhody. Výhodami môžem nazvať 

to, že žiak po hodine má hneď priestor učiť sa. Pretože, keď niekto býva ďaleko od školy, musí ešte 

cestovať autobusom alebo inými prostriedkami. Niekto možno cestuje 15 minút, no niekedy aj taká 

cesta vyčerpáva a oberá o silu. Nevýhodami dištančného vyučovania by som nazvala viac úloh než v 

škole. Je jasné, že keby sme boli v škole, mali by sme omnoho menej úloh. Teraz ich však máme viac 

a sú ťažšie. Lebo v škole by sme si napísali poznámky a viac by sme novému učivu porozumeli. 

Niektorí starší žiaci, ktorí majú normálne veľa učenia, sú podľa mňa pod veľkým tlakom. Takže sa im 

aj ťažšie sústredí na učivo a ich hodiny, možno nejaké testy a skúšky. Preto by som čím skôr zrušila 

dištančné vzdelávanie.  
 

Vanesa, sekunda: S dištančným vzdelávaním nemám problém, lebo chodím do skvelej školy, kde sú 

veľmi šikovní profesori. Posielajú zaujímavé úlohy, aj napriek tejto situácii. So spolužiakmi je kopec 

srandy i keď sa nevidíme osobne.  
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Amy, kvarta: Výhodou je, že môžeme neskoršie vstávať a keď prídeme neskôr na online hodinu, tak 

sa to veľmi nerieši. Môžeme byť pripojení aj mimo domu. Nevýhody sú, že učivu nepochopíme, ako 

keď sme v škole. A keď máme my alebo učiteľ technické problémy, tak to už vôbec nie. Ale mne to 

celkom takto vyhovuje. A niekedy je to aj vtipné, ako naposledy, keď ma učiteľka skúšala z angliny, 

tak mi povedala: „Zaujímavý rozhovor, ale nikam to nevedie.“ 
 

Anonym, kvinta: Na hodine biológie sme s pani profesorkou preberali vnútorné parazity ako hlísty a 

pásomnice. Pani profesorka zrazu vyvolala spolužiačku, ktorá nevedela, o čom rozprávame, pretože 

nedávala pozor a vyhovárala sa, že hlísty ju nezaujímajú. Našu profesorku to rozhorčilo: ,,Ale, Aňa, 

vieš koľko chlapcov by si zbalila, keby si sa to naučila?“ Tak dobre sme sa už dlho nezasmiali. 
 

Adriána, kvinta: Naša škola sa s dištančným vyučovaním popasovala veľmi dobre. Nemám problém 

s učivom, cez online hodiny sa veľa pýtame, a preto sa veľa dozvieme. Učitelia nenáhlia na známky, 

ale na vedomosti, čo je veľmi super! Vďaka tomuto štýlu učenia som zistila, ako veľmi ma baví učenie 

sa jazykov. No čo mi chýba, tak určite športové súťaže/turnaje a spolužiaci. 
 

Klára, I.C: Keďže tento rok bol prvý na tejto škole, myslím, že všetci prváci sme si ho predstavovali 

inak. Či už to bolo v rámci spoznávania školy, v ktorej by som sa stále mimochodom stratila alebo čo 

sa týka spolužiakov a učiteľov. Samozrejme, že ako-tak sa so spolužiakmi poznáme, ale stále to nie je 
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také, aké by to malo byť. Stále dúfam, že sa to jedného dňa skončí a my prváci tam opäť vstúpime, ako 

by to bolo po prvýkrát. 

 

Anonymovia, sexta: 

Dištančné vzdelávanie ma obralo o niekoľko vecí. Chýbajú mi moji spolužiaci a učitelia, prostredie 

školy a vyučovanie. Kvôli dištančnému vzdelávaniu som prišla o zdravé oči a chrbát. Je to veľmi 

stresujúce, keď vám nejde internet a všetko seká, máte sa potom chuť na všetko vykašľať. Na druhej 

strane má to aj svoje kladné stránky. Naučila som sa používať počítač a rýchlejšie písať na klávesnici, 

samozrejme, mám aj viacej času na iné veci. Taktiež som zistila, že robenie úloh a písanie poznámok 

sa bez hudby nedá. Ale ak mám byť úprimná, online hodiny sú presne ako v škole, učitelia nás vedia 

naučiť veľa vecí aj napriek vzdialenosti a obťažnostiam a smiech na ich hodinách nikdy nechýba. 

Najvtipnejšie, čo sa môže stať, je, keď si niekto zabudne vypnúť mikrofón, alebo keď vám počas 

písomky, kedy máme zapnuté kamery, vtrhne do izby niekto z rodiny. Je to vtipné, no iba ak sa to 

nestane práve vám, potom to už je trapas. Neviem sa dočkať dňa, kedy znova pôjdem do školy a budem 

sa môcť vyučovať tou starou dobrou formou, no zároveň nechcem, aby ten deň prišiel, lebo ako sa 

hovorí: Všade dobre, doma najlepšie.                                                                                                                                                                             
 

Už sme si asi všetci zvykli na učenie cez počítač. Niektorí dokonca aj zabudli, aké to bolo vlastne 

v škole. Táto situácia priniesla určité negatíva ako sedenie celý deň na tom istom mieste rozprávajúc 

sa s počítačom či nemožnosť vidieť svojich spolužiakov a učiteľov viac ako 5 mesiacov. No každá 

situácia prináša aj svoje pozitíva. Väčšina z nás teraz dokáže oceniť učenie v škole, čomu by asi nikto 

neuveril pred rokom. Tak isto to prinieslo nové skúsenosti a vedomosti. Všetci sme sa naučili narábať 

s technikou. No pre ironické momenty, ako keď sa začne aktualizovanie počítača tesne pred online 

hodinou či počúvanie, ako sa spolužiak háda so súrodencom a zabudol si vypnúť mikrofón, aspoň 

dištančné vzdelávanie nie je až také hrozné. 
 

Myslím, že spočiatku sme sa asi všetci tešili na dištančné vzdelávanie a na to, že môžeme ostať doma. 

Ušetríme predsa kopu času, keď sa nemusíme ráno ani poobede ponáhľať na autobus a môžeme byť 

stále v pohodlí domova. No práve to, že sme doma, bola pre mňa nakoniec najväčšia nevýhoda. Škola 

je predsa vytvorená na to, aby sme sa tam učili, a tak sa tam nenachádza príliš veľa rozptýlení. Ale 

doma mám často problém sa plne sústrediť len na štúdium. Taktiež som nečakala, že mi bude tak veľmi 

chýbať sociálny kontakt so spolužiakmi a spolužiačkami. Napriek všetkému to bola určite zaujímavá 

a rozhodne jedinečná skúsenosť, ktorá ma naučila veľa nielen o tom, ako správne používať EduPage 

a Zoom, ale aj o samoštúdiu a o riadení pracovného času. Každopádne sa na návrat k normálnemu 

spôsobu výučby teším.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na dištančné vyučovanie sme prešli už dávno a musím povedať, že odvtedy sa kvalita tohto 

vzdelávania posunula veľmi dopredu. Učitelia, ale aj žiaci sa postupne naučili robiť so všetkými 

potrebnými programami a novodobou technikou, aby nám učitelia vedeli čo najlepšie vysvetliť učivo 

a otestovať, či učivu naozaj rozumieme. A tak aj vďaka našim ochotným učiteľom sa dištančné 

vzdelávanie vyrovnáva tomu prezenčnému.  
 

Koronavírus nás dostal do situácie, kedy sa učíme z domu. Samozrejme, ako všetko, má to svoje výhody 

aj nevýhody. Myslím si, že zo začiatku to bolo náročnejšie, pretože sme si museli nájsť systém výučby, 

ale už sme si zvykli na iný druh komunikácie a spolupráce. Z môjho pohľadu je to určite pohodlnejšie, 

ale zároveň to chce veľa námahy a úsilia, aby sme sa niečo naučili. Ja osobne dúfam, že to už nebude 

trvať dlho a vrátime sa späť do školy. 
 

 

Za mňa má dištančné vzdelávanie viac negatív ako pozitív. Ako prvá negatívna vec je, že sa so 

spolužiakmi a učiteľmi nestretávame zoči-voči, ale len cez kamery. Spolužiaci mi veľmi chýbajú. 

Dištančné vzdelávanie ma neposunulo nikde, iba ma vrátilo späť, pretože som viac zlenivel a nemám 

takú chuť sa učiť ako pred koronou. Ma to síce jednu pozitívnu vec, a to je tá, že máme vyučovanie z 

pohodlia domova, takže si môžem hneď zrána spraviť kávičku a nemusím sa ponáhľať na autobus. :) 
 



Pre mňa dištančné vzdelávanie neznamená žiadnu hrôzu. V podstate sa mi takáto forma učenia páči. 

No veľké negatíva sú tie, že sa nemôžeme stretávať so spolužiakmi a nie všetko učivo sa dá vysvetliť 

cez obrazovku. Má to však aj tú vtipnú stránku, keď si niekto nechá omylom zapnutý mikrofón alebo 

kameru a začne si spievať, tancovať... No aj keď mi toto učenie  neprekáža, predsa sa už začínam tešiť 

na návrat do škôl. 
 

Aktuálny stav presunul domov na dištančné vzdelávanie. Veľa veciam sme sa museli prispôsobiť a nájsť 

si systém, aby všetko fungovalo čo najlepšie. Zo začiatku som vo všetkom mala chaos. Trvalo mi dosť 

dlho, kým som si zaviedla systém, v ktorom fungujem dodnes. Musela som sa spoliehať predovšetkým 

na seba. To beriem ako veľké pozitívum aj do budúcnosti. Má to ale aj negatívne stránky. Chýba mi 

priamy kontakt so spolužiakmi aj učiteľmi. Informácie, ktoré sa na mňa nalepili v škole z výkladu 

učiteľa tu zrazu nie sú. Ďalšia negatívna stránka je, že často je problém s pripojením a nie je dobre 

rozumieť. Z toho vznikajú aj vtipné situácie. V tejto situácii som si uvedomila, že nič nie je samozrejmé. 
 

V druhej polovici minulého školského roka a začiatok tohto sa vzdelávame dištančne. Spolužiakov 

a profesorov už iba počujeme a občas vidíme cez obrazovky počítačov. Veľakrát vyučovanie prebieha 

omnoho pomalšie ako v škole, pretože si ho nemôžeme skrátiť šepkaním pomedzi lavice alebo 

pozeraním z okna, ale tiež sa tu nájde výhoda – chladné rána môžeme stráviť v posteli, aj keď nám už 

začalo vyučovanie. Prestávky sa taktiež zmenili, a to tak, že ich netrávime spolu so spolužiakmi 

a kamarátmi, ale možno veľakrát sami v izbách. Teším sa, keď už budeme môcť ísť naspäť do školy 

a tráviť čas s kamarátmi v triedach, na chodbách alebo v bufete. 
 

Od marca minulého roka sme sa začali vyučovať dištančne. Je to veľká zmena oproti výučbe v škole, 

pretože sme sa museli prispôsobiť novým veciam. Zo začiatku v tom mal každý veľký zmätok, ale 

postupom času to bolo lepšie. Má to aj výhody, že aj napriek škaredému počasiu som stále v teple a 

pohodlí mojej postele. Nevýhody sú, že sa nevidíme s ostatnými spolužiakmi, učiteľmi a nemôžeme 

navštevovať Braňov bufet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dištančná forma učenia je novou skúsenosťou pre učiteľov i žiakov, preto je potrebné byť vzájomne 

ohľaduplní. Veď za túto vzniknutú situáciu nemôže nikto z nás! 

 

Anonymovia, II.A 

Z môjho pohľadu dištančná výuka nesie viac negatív ako pozitív. Medzi tie najväčšie patrí nepochybne 

kvantita študijného materiálu, ktorú si musí žiak doštudovať sám. Výklad vyučujúceho napriek jeho 

snahe nie je taký dôkladný, aký by bol v prezenčnej forme výučby. Mne osobne najviac chýba vidieť 

sa so spolužiakmi, nezažijeme srandu cez prestávky, nezasmejeme sa spolu. Za pozitívum môžeme 

považovať väčšie pohodlie pri učení sa, ale aj to je individuálne. Už sa neviem dočkať, keď sa spolu 

zasa uvidíme. 
 

Osobne si nemyslím, že dištančné vzdelávanie je pre mňa veľmi prospešné. Učiteľ nedokáže dané učivo 

vysvetliť rovnako dobre ako v škole, preto sme z mnohých predmetov pozadu a k tomu ešte nedávame 

až taký veľký pozor, keďže nám nikto nedýcha na krk. Kontakt so spolužiakmi mi chýba, aj keď nie 

veľmi, keďže pomedzi hodiny a po škole spolu voláme cez internet. 

 

Aktuálna pandemická situácia zasiahla do mnohých oblastí nášho života, aj do školstva. Nájdením 

východiska z tejto kritickej situácie je dištančné vzdelávanie.  

Medzi jeho pozitíva by som zaradil: 

 Môžeme študovať kdekoľvek, jedinou podmienkou je internetové pripojenie. 

 DV je časovo výhodnejšie, bez straty času napr. cestovaním do školy. 

Hlavnými negatívami podľa môjho názoru je, že: 

 neexistuje osobný kontakt medzi učiteľom a spolužiakmi, 

 nezískavame praktické zručnosti a dobré rady. 
 



Dištančné vzdelávanie mi toho viac vzalo ako dalo. Vďaka dištančnému vzdelávaniu som prišiel 

o vedomosti, ktoré som nepochopil tak, ako keby som bol v škole. Prišiel som aj o kontakt s niektorými 

spolužiakmi. Na druhej strane som mal viac času na veci, ktoré ma lákali už dávno, ale nemal som čas 

a energiu sa im venovať, napr. beh, hudba... 
 

Dištančné vzdelávanie je veľmi aktuálna téma. Určite to nie je vzdelávanie, ktoré úplne nahradí 

vzdelávanie v škole. Pozitívum je určite, že sa nie je treba trepať do školy s ťažkými učebnicami. 

Negatívom je, že hodiny sú omnoho nudnejšie ako v škole. Nestretávame sa ani so spolužiakmi, a to 

nás oberá o nové zážitky, o spoznávanie nových ľudí... Zase naopak mi dištančné vzdelávanie otvorilo 

oči, uvedomil som si, že ak chceš byť úspešný, nesmieš byť priemerný. Určite som prišiel o kontakt s 

ľuďmi. Určite sa týmto systémom mnohí žiaci skazia, ale je to na rozhodnutí každého z nás. A osobne 

si myslím, že žiaci, čo sa chcú učiť, sa budú učiť bez rozdielu na situáciu, ktorá nás postihne. 
 

Je to určite horšie na učenie sa nového učiva, ale to neznamená, že je to teraz zlé pre každého. Každý 

zlenivel, nemusí tak skoro ráno vstávať, pripravovať sa na každú hodinu, nemať tak často domáce 

úlohy. Online hodiny tým trpia tiež, sú omnoho tichšie a menej aktívne ako obyčajné a moc sa z nich 

nenaučíme, lebo 10 minút sa ľudia iba pripájajú. Vôbec sa neteším, ako to v budúcich ročníkoch budem 

doháňať. 
 

Dištančné vzdelávanie podľa mňa je vzdelávanie, pri ktorom sa nedokážeme sústrediť ani nič naučiť. 

Myslím si, že určite každý žiak má menej stresu, ale to znamená, že sme menej vzdelaní. Vďaka 

dištančnému vzdelaniu mám viac času na svoje mimoškolské aktivity, pretože nemáme až tak veľa úloh 

po vyučovaní, čo je pre mňa výhoda. Nevýhodou dištančného vzdelávania je, že sa nevidíme so 

spolužiakmi, nechodíme na výlety. 
 

Dištančná forma má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Pozitíva sú, že nemusím ráno tak skoro vstávať a 

je to o trošku voľnejšie ako v prezenčnej forme. Negatíva sú asi len že sa nevidím so spolužiakmi. 

Zažil som aj vtipné situácie, keď si daktorí spolužiaci zabudli vypnúť mikrofón a podobne. Kebyže by 

malo byť online vzdelávanie až dokonca roka, nemal by som s tým žiadny problém. 
 

Mne osobne by bolo lepšie chodiť do školy aj kvôli lepšiemu pochopenie učiva, ale aj kvôli bežnému 

dňu, ktorý ma hlavu a pätu. Keby som chodil do školy, tak si veci neodkladám na potom a potom, lebo 

doma sa venujem ešte športu a inak by som to nestíhal. Toto je aj hlavné negatívum. Zlý denný 

harmonogram, neskoršie vstávanie atď. Dištančné vzdelávanie ma sčasti obralo o ranné rutiny ako 

napr. skoré raňajky. Trošku ma posunulo k samostatnosti, keď som na veľa vecí sám. Nemám rád, keď 

sa mi nedá pripojiť na online hodinu alebo mi seká mikrón a pod. Pozitívum je, že mám viac času na 

seba, ale často to neviem využiť. 
 

Dištančné vzdelávanie malo na mňa skôr negatívny vplyv ako pozitívny. Počas dištančného 

vzdelávania som sa popravde nenaučil takmer nič. Nedá sa to porovnať s hodinami, čo absolvujeme 

v škole osobne. Nie je to pre mňa dostačujúca náhrada za normálne hodiny. To nehovoriac o kontakte 

so spolužiakmi. Dúfam, že sa do škôl vrátime čo najskôr. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ani neviem ako, no ukončil som prvý ročník. V septembri sme začali nové dobrodružstvá pri 

neustávajúcej vôni dezinfekčných prostriedkov a s rúškom na tvári. Celkom to bolo zábavné, pretože 

sme si trénovali iné zmysly. Museli sme rozpoznávať spolužiakov, dievčatá, ktoré sa nám páčia iba 

cez obraz ich postáv a oči v našej pamäti. Menej vnímavým bolo treba pomôcť hlasom, aby si 

spomenuli, kto sa očami na nich usmieva. Rúška majú aj svoje čaro! 

Dištančná výuka mi priniesla aj pozitíva, aj negatíva. Začala som si vážiť veci, ktoré som 

predtým brala ako samozrejmosť. Bolo to niečo nové z každej strany. Iné fungovanie na 

hodinách, nestretávať sa až tak s kamarátmi a nachádzať nové cesty učenia atď. Veľké 

negatívum je, že trávime strašne veľa času pri počítačových obrazovkách a okrem nich 

nemáme žiadne spojenie s okolitým svetom. Dúfam, že celý svet táto situácia niečo naučila a 

bude sa v niektorých pozitívach pokračovať aj v budúcnosti. 
 



V deviatom ročníku som sa rozhodol pre školu, ktorej obsah vzdelávania ma pripraví na vysokoškolské  

štúdium spojené s informačnými technológiami: Gymnázium Martina Hattalu. To všetko sa udialo pred 

rokom v septembri. Užíval som si nové spoločenstvo, novú etapu môjho života. Keď sa v médiách začal 

skloňovať nový vírus covid-19 v Číne, nejako ma to nezasiahlo. Ako aj ostatní tínedžeri, bral som ju 

ako informáciu, ktorá „tečie“ veľmi ďaleko odo mňa. No v marci 2020 nastal zlom. Školy sa zavreli 

a my sme ostali na tzv. „dištančnom vzdelávaní“. Celkom som sa potešil ako aj ostatní študenti, pretože 

to prinášalo klady, ktoré som v tom období videl ako majoritné: nemusím stáť ráno na zastávke 

autobusu v zime, stačí mi vstať 5 minút pred online hodinou, vzdelávanie a vypracovanie úloh si 

„odkrútim“ priamo z postele, do ktorej som zaľahol v predchádzajúci večer.  
 

Dištančná výučba zmenila vo mne veľa, aj keď sa to niekomu nezdá, pre mňa to bolo len a len horšie. 

Omnoho viac preferujem výučbu v škole, pretože žiak dáva viac pozor a lepšie sa tomu dá aj 

porozumieť. Také plus toho je, že žiak si môže pred hodinou všetko v kľude pripraviť na stôl, spraviť 

si čaj, byť v pohodlnej posteli alebo stoličke a je to príjemnejšie. Na druhej strane je možno nemožné 

pre niektorých žiakov neustále vnímať len zvuk, pretože väčšina učiteľov vyučuje bez kamier, preto 

tam chýba ten očný kontakt so žiakom, a tak žiak v niektorých prípadoch stráca záujem. Dištančná 

výučba podľa mňa oberá žiakov o veľmi veľa učiva a žiaci nie sú doma takí aktívni ako v škole. Ale 

zase na druhej strane sa žiak naučí aj sám fungovať, všetko si sám spraviť a dokáže sa aj s mnohými 

problémami sám vysporiadať. Veľa žiakom aj chýba kontakt so spolužiakmi, pretože v mojej triede 

sme spolužiaci z viacerých obcí a miest, a preto sme spolu dlho neboli. Niekedy ale vznikajú aj vtipné 

príhody, ako keď si niekto nevypne mikrofón a ujde nejaké to slovo. Niekedy sa z našich hodín stanú 

„Rodinné prípady“ a viac nás začne zaujímať rozhovor v inej domácnosti ako hodina. Nie raz sa stane, 

že žiak zapne kameru nechtiac so svojím ospalým úsmevom. Ale niekedy je to aj moc toho na doma, 

pretože mnohým veciam sa nedá hneď porozumieť, preto má veľa z nás isto nervy a stres z učenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online výučba prebieha v našej škole celkom dobre až na malé výnimky. Veľa vecí mi vyhovuje, 

pretože na niektoré hodiny sa mi učí a vzdeláva jednoduchšie ako v škole, ale napríklad angličtina, 

matika, to by som sa rád učil v škole, lebo to sa mi učí ľahšie. Ako všetko, tak má to svoje výhody aj 

nevýhody. Jedna z výhod je, že si môžeš v pohodičke vstať, zapnúť PC a v pohode sa naraňajkovať, 

netreba sa nikde naháňať. No tá nevýhoda je, že keď sa chodí do školy, tak mám väčšiu motiváciu sa 

učiť ako teraz, jednoducho, učenie ma nebaví a ani ma nič nenúti sa učiť, keďže písomky sa dajú 

odpísať. 
 

Dištančné vzdelávanie nie je podľa mňa veľmi praktické, lebo pri ňom chýba bližší kontakt 

s vyučujúcim. Je tu taktiež problém, že niektorí žiaci nemajú veľkú možnosť sa skontaktovať s učiteľmi 

z dôvodu technických problémov. Taktiež si nemôžu byť učitelia istí, či žiaci pracujú poctivo, ako by 

mali. Mne osobne dištančné vzdelávanie nevyhovuje, pretože mi chýba osobný kontakt so spolužiakmi 

a profesormi. Má to pre mňa však aj jednu výhodu, čo bude asi plusom väčšiny žiakov a to je, že 

nemusím ujsť dlhú cestu ráno do školy a potom poobede zasa naspäť domov.  

           

 

Keď sa školy zavreli druhýkrát, už som osobne pociťoval niekde v diaľke, že toto nie je ono, že som 

ukrátený o neumierajúce a rok čo rok sa opakujúce „srandičky“ zo školských lavíc, o ktorých som 

počúval od starších kamarátov. Ako čas letel a nesplnilo sa niekoľko sľúbených termínov na 

otvorenie škôl s obmedzeniami, ktoré by sme kľudne oželeli, som sa začal hlbšie zamýšľať nad 

pojmom „dištančné vzdelávanie“, ktoré sme síce prijali a len tak zalepili na spôsob učenia na 

diaľku, čo znamená byť stále online. No pre mňa a myslím, že aj pre tých, ktorí majú radi spoločnosť 

a socializáciu, je tento termín opisujúci aktuálne pocity a stav okolo -the distance- vzdialenosť. 

Osobne to beriem ako trend, ktorý nás vzďaľuje od ľudí, ktorých máme radi, od intelektuálnych 

cieľov, ktoré sme chceli dosiahnuť. Som si istý, že sa tomuto slovu budem v budúcnosti vyhýbať, aby 

som nemusel na toto obdobie spomínať.  
 



 

 

 

 

 
 

Dištančné vzdelávanie ma posunulo najmä v osobnom živote, keďže som mal viac času pre seba a 

mohol som sa venovať viac svojim záľubám a zároveň aj rozširovaniu svojho okruhu záľub. Začal som 

sa viac zaujímať o svoje celkové zdravie, prečítal si knihy, ktoré som mal dlho odložené. Mal som 

možnosť počas rôznych zákazov vychádzania rozmýšľať nad svojím životom, načo by som počas 

klasického stereotypného vyučovania nemal chuť ani čas. 
 

Toto obdobie mi zobralo prevažne sociálny kontakt s ľuďmi, ktorý mi po tých všetkých hodinách na 

obrazovke začal aj chýbať. Celkovo však pevne verím, že aj v takomto náročnom období sa veľa ľudí, 

zväčša nás študentov, naučilo byť viac zodpovednými a vážiť si slobodný život, na ktorý sa už všetci 

veľmi tešíme. 
 

Negatíva dištančného vzdelávania sú príliš dlhé trávenie času za PC. Dištančné vzdelávanie ma obralo 

o raňajky. Separovanie od spolužiakov mi zas až tak nevadilo, ale ani mi to nevyhovovalo. Neukázalo 

mi to iné životné ciele, cesty. 
 

Dištančné vyučovanie mi celkom  vyhovuje, pretože mi  príde, že máme väčšiu voľnosť a pohodlnosť. 

No má to svoje pozitívne a negatívne vlastnosti. Keď chodím do školy prezenčne, väčšinu vecí, čo si 

zapamätám je z počúvania na hodine. Ale keďže je dištančné vyučovanie, musím venovať učeniu viacej 

času. Často sa mi stáva, že danému učivu nerozumiem. Na dištančnom vyučovaní je najlepšie to, že sa 

učím z pohodlia domova, a keď si spravím, čo mám, môžem sa ísť hocikedy najesť alebo oddýchnuť.   
 

Posunul som sa niekde ako žiak? Nemyslím si to. Má to výhody, ale aj nevýhody. Stávam o 7:45, aby 

som zapol pc a iba som pri ňom sedel do druhej. Takto by som išiel o 7:15 na autobus a prišiel by som 

o pol tretej domov. Mám teraz viac času na seba. 
 

Asi do konca života nezabudnem na niektoré online hodiny. Zopárkrát sa stalo, že profesori počas 

učenia nesledovali, koho pripojiť, a tak sme mali na hodine 33 žiakov, aj keď je nás v triede iba 30. 

Dokonca raz nás bolo až 36 na zoome.  
 

Online vzdelávanie ma posunulo veľmi, ale smerom dozadu. Jednoducho, takto sa učiť nedá. 

Najčastejšie počas hodiny surfujem na nete alebo spím, v najlepšom prípade si čítam knihy alebo sa 

učím na inú hodinu. Stratilo to pre mňa zmysel, mojím jediným cieľom je urobiť čo najskôr zadanú 

prácu a mať pokoj. Už by sme sa mohli vrátiť do školy. 
 

Dištančne sme sa začali učiť už od marca 2020, ale počas prvej karantény sme sa až tak na online 

hodinách nestretávali, učitelia nám posielali úlohy cez Edupage a iné internetové aplikácie. Ale počas 

druhej karantény sme to všetci zobrali do vlastných rúk. Je to síce náročnejšie, ale myslím si, že učitelia 

a žiaci to zvládajú na jednotku. Dištančné vzdelávanie nás všetkých obralo o priamy kontakt s našimi 

kamarátmi, známymi, kolegami, niekedy aj o pevné nervy, ale našli sme si v tom systém, aby sme sa 

mohli naďalej vzdelávať. Mnohým tento spôsob nevyhovuje, ale na druhej strane, iní si prišli na svoje, 

zistili, čo ich baví najviac, využili čas, ktorý počas prezenčného vzdelávania nenadobudli v takom 

množstve ako teraz a snažia sa urobiť zo seba lepšiu verziu. Myslím si, že to najviac vyhovuje tým, 

ktorí cestujú na naše gymnázium zďaleka, pretože cesta tam a spať im niekedy zaberie aj niekoľko 

hodín. Týmto spôsobom si ho ušetrili. Taktiež ranné vstávanie, bežne by sme museli vstať aj o hodinu 

skôr, aby sme všetko stihli, teraz to môžeme využiť napríklad na preopakovanie si učiva. 
 

Čo sa týka pevných nervov, niekedy je to komplikované, pretože občas vypadáva spojenie, niekomu 

nejde mikrofón, inému kamera, potom sa navzájom nepočujeme a prídeme o množstvo informácií. 

Taktiež nám mnohokrát chýba priamy výklad od učiteľa, ale keďže sme doma, máme veľa možností, 

ako si to dobrať samostatne na internete. Myslím si, že nám to každému dalo priestor, aby sme zistili, 

aké to je pracovať sám so sebou, bez akejkoľvek pomoci, ale, nanešťastie, pripravilo nás to o množstvo 

zážitkov, ktoré sme získali spoločne v škole. Pevne verím, že nás tento spôsob ešte veľa naučí a budeme 

ho môcť uplatňovať aj v budúcnosti.  

 

Pozitíva dištančného vzdelávania sú, že sa viac naučím používať počítač a jeho príslušenstvo.  

Negatíva dištančného vzdelávania sú, že nevidím kamarátov a spolužiakov a zhoršil sa celý sociálny 

život. Nie je veľmi príjemné mať hodiny so spolužiakmi cez obrazovku. Skúška nervov je hlavne na 

písomkách. Vďaka dištančnému vzdelávaniu som získal to, že som zistil, ako sa dá privyrobiť si nejaké 

peniaze z pohodlia domova. 
 



Myslím si, že ako každá situácia, aj dištančné vzdelávanie má svoje výhody aj nevýhody. Keďže sa 

vzdelávame online už pomerne dlhú dobu, stihli sme si na to nejakým spôsobom zvyknúť. Najviac 

vyhovujúce je podľa mňa to, že nemusíme tak skoro vstávať a čas, ktorý by sme strávili cestovaním 

do školy, môžeme využiť pre seba. Online vzdelávanie dokáže byť občas aj náročné. Napríklad zo 

začiatku bolo ťažké nájsť motiváciu učiť sa všetko len doma. Ďalší problém je určite aj technika, keďže 

nie vždy sa na ňu dá úplne spoľahnúť. Napriek tomu verím, že online vyučovanie prinieslo nový pohľad 

na vzdelávania žiakov a v budúcnosti to prinesie už len výhody.    
  
Žijeme v dobe ako z filmu. Mnohí si vravia: „Musíme ostať doma, izolovať sa od ostatných, vonku 

chodiť len s rúškom, aby sme sa bránili pred niečím, čo vlastne ani nevidíme.“ Deti ostali doma a 

vyučujú sa dištančnou formou, ktorá má svoje výhody aj nevýhody. Áno, je super, že nemusíme chodiť 

do školy, vstávať skoro ráno na autobus. Môžeme sa učiť v pohodlí domova. No s učivom, ktoré 

preberáme, je to trochu horšie. Študenti nedokážu každému učivu porozumieť tak, ako keby boli v škole 

a učivo sa preto preberá dlhšie a je ho značne menej. Niektorým to vyhovuje, iným nie. Mne osobne to 

vyhovuje a som s dištančnou výukou spokojný. Napriek tomu mi niektoré veci, ako som už spomenul, 

vadia, no dalo by sa povedať, že už som si zvykol. Som presvedčený, že študenti majú na túto situáciu 

podobný názor ako ja. 
 

Môj názor na dištančné vyučovanie je skôr záporný ako kladný. Nechodíš do školy k svojim 

rovesníkom a spolužiakom. Nemôžeš spoznávať nových ľudí v škole. Je to len o tom, že sedíš sám 

s mobilom v ruke alebo za počítačom a plníš a počúvaš, čo sa ti povie. V takejto kríze je ale jasné, že 

inak to byť nemôže pre ochranu a bezpečnosť a som vďačný, že máme aspoň toto a učíme a rozvíjame 

sa ďalej. Síce sa toho toľko nenaučíme, ako keď sme v škole, ale lepšie než nerobiť nič. Na druhej 

strane nám to dáva možnosť naučiť sa nové veci, ako napríklad pracovať a učiť sa samostatne alebo sa 

naučiť pracovať s technológiami. Treba si popriať a veriť, že sa veci zmenia a my sa budeme môcť 

vrátiť do škôl. 

Dištančné vyučovanie som mal na začiatku celkom 

v obľube, pretože som mal viac voľného času, ale čím 

dlhšie je, tým viac mi chýba škola. Začínam si 

uvedomovať, že mám o dosť menej vedomostí, ako by 

som mal, keby som bol v škole. Ale nejde len 

o vedomosti, ale ide hlavne o kolektív, o krúžky ako je 

napríklad volejbal. Online hodiny sú celkom super, 

môžete vstať minútu pred vyučovaním a stihnete ho, 

niekedy aj v posteli ešte      .  
 

 

 

Ja si myslím, že dištančné vzdelávanie je pre žiakov veľkým prínosom, čo sa týka získavania známok. 

Inak je táto výuka úplne nanič, som úplne lenivý, nechce sa mi učiť, lebo si môžem pomáhať 

internetom. Ako žiak som sa neposunul vôbec nikde. Najviac mi chýbajú moji spolužiaci, s ktorými 

som sa v triede bavil a podobne. Dúfam, že sa do škôl vrátime čo najskôr. 
 

Dištančné vzdelávanie ma obralo o veľa vecí. Jednou z nich sú zábavné chvíle s mojimi kamarátmi 

alebo poriadne vzdelávanie sa v škole. Ale má to aj pár výhod: trávenie času so svojou rodinou a 

blízkymi alebo samostatné vzdelávanie predmetov a koníčkov, ktoré ma bavia. 
 

Žiaci a dištančné vzdelávanie. Podľa mňa sa tieto dve slová nezhodnú. Žiaci si pripadajú, že majú 

prázdniny a o nič nejde. Trávia veľa času na počítači, čo môže mať za následok poškodenie zraku. Má 

to pozitívum, že žiaci sú vo svojom prostredí a nie sú v strese. Vďaka dištančnému vzdelávaniu som 

prišiel na to, že škola má význam.  
 

Je samozrejmé, že učenie sa doma má aj svoje nedostatky a mínusy. V čase pandémie je to ešte horšie. 

Škola mi uberá dvakrát viac času ako za normálnych okolností. So spolužiakmi sa nevidím takmer 

vôbec. Niektoré dni mám pocit, že máme viac úloh ako za normálnych okolností. Ale predsa som rada, 

že sme si mohli okúsiť aj iný spôsob vyučovania. Každý z nás – študentov aj vyučujúcich, si z toho 

zoberie to svoje! 



Keď sme sa prvýkrát dozvedeli, že sa budeme učiť z domu, sami sme nevedeli, čo nás bude čakať. Ako 

to bude všetko prebiehať, ako dlho to bude trvať. Prvá časť dištančného vzdelávania sa skončila krátko 

pred letnými prázdninami. Ukončili sme ju s novými skúsenosťami, no podľa mňa, najmä so 

zmiešanými pocitmi. Aspoň pre mňa to bolo zvláštne obdobie. Bol to pohodlnejší život, pretože sme 

sa nepresúvali do školy a naše hodiny ešte neboli online, väčšinou sme sa učili formou pracovných 

listov a úloh. Po krátkom nástupe do školy s rôznymi obmedzeniami nám oznámili, že forma 

dištančného vzdelávania bude pokračovať. Bola som sklamaná, lebo som si už dobre uvedomovala, že 

znova dlho neuvidím mojich spolužiakov a kamarátov zo školy. 
 

Učenie v pohodlí domova je z jednej strany príjemné. 

Môžem robiť takmer čokoľvek, aby som si zútulnila 

priestor na študovanie. Keď mi je zima, zabalím sa do 

obľúbenej deky, keď som chorá, uvarím si teplý čaj, 

zapálim voňavú sviečku... Dokážem sa tak lepšie 

sústrediť na nové učivo. No nie je to vždy až také 

príjemné. Viem, že nie som sama, ktorá má doma 

menších súrodencov a viem, že to máme všetci skoro 

rovnaké. Mladší brat/ sestra nechápe, že píšem test, že 

sa potrebujem sústrediť, a že mu práve v tej chvíli 

nemôžem zapnúť rozprávku alebo podať hračku 

z vrchnej poličky. Je to ťažšie aj zo strany preberania 

nového učiva. Vysvetľovanie v škole a vysvetľovanie online je veľmi rozdielne ako pre študenta, tak aj 

pre učiteľa. V hlave sa mi ukladajú nezodpovedané jednoduché otázky, ktoré som nemohla položiť 

počas prestávky po hodine, pretože sa naše online stretnutie ukončilo. 
 

Dištančné vzdelávanie nevnímam len zle, v mnohom ma to posilnilo. Malými krokmi sa čoraz viac 

pripravujeme na vzdelávanie v našej budúcnosti: bude to štúdium, do ktorého sa musíme pustiť sami, 

ak túžime mať nové vedomosti. Pri takom študovaní nás neprinúti učiť sa nijaký profesor alebo 

skúšanie... Naučila som sa zoraďovať množstvo informácií a dokumentov digitálne. Táto forma ma 

naučila urobiť si časový rozvrh. Ranné vstávanie už nie je ovplyvňované časom odchodu vlaku, ale 

mojou vôľou; písanie poznámok a učiva nie je povinnosťou kontrolovanou učiteľom, ale snahou 

zaznačiť si to dôležité... 
 

Anonymovia, II.C 

Byť na hodine matematiky a nemať okolo seba 24 ďalších ľudí je pre mňa veľmi zvláštne. Mám pred 

sebou len jeden notebook, ktorému sa v poslednej dobe venujem oveľa viac ako inokedy. Nemám sa 

koho opýtať na veci, ktoré mi nie sú jasné, pretože takto sme si so spolužiakmi vždy vedeli pomôcť. 

Myslím si, že distančné vzdelávanie nás naučí veľa aj o ľudských hodnotách, ktoré si možno nie vždy 

v škole uvedomíme.  
 

Mne sa dištančné vyučovanie zo začiatku veľmi páčilo, pretože som si mohla rozvrhnúť čas, ako som 

chcela. Úlohy robiť ráno, večer netlačil ma čas, neponáhľala som sa, že to musím rýchlo stihnúť do 

rána. Kľudne som si to mohla spraviť aj na ďalší deň. Bolo to super. Ale teraz, skoro po roku výučby 

doma, ma to prestáva baviť a veľmi by som chcela ísť do školy, pretože sa to doma nedá tak dobre 

naučiť ako v škole. Vyskúšali sme si to, bolo to aj celkom príjemné, ale už je to moc dlho. Veľmi chýba 

ten osobný kontakt a aj keď sa vidíme cez kameru, nepomôže to. Vidieť sa naživo je úplne niečo iné 

a chýba to. Počítač osobný kontakt nenahradí. 
 

Pred pár mesiacmi bolo označenie dištančné vzdelávanie pre mnohých z nás úplne vesmírno-

planetárne slovo, ktoré v týchto časoch počujeme už každý deň a to niekoľkokrát. Mnohí z nás sa určite  

potešili, že si budú užívať dlhý spánok a potom dlhé večery strávené pri tom, čo má každý rád. Zo 

začiatku tomu tak aj bolo. Prvú vlnu nebol ešte skoro nikto naučený takto fungovať a myslím si, že žiaci 

si to veľmi užívali (vrátane mňa). No potom prišla druhá vlna a o tom, čo sme počúvali v škole, že sa 

na nás učitelia pripravili, nikto z dištančnej výuky nebol nadšený. A bola to aj pravda. Na väčšinu 

hodín sme sa pripájali a riešili, komu znova nefunguje mikrofón. V mnohých situáciách som sa nevedel 

prestať smiať. Dištančné vzdelávanie by som zhodnotil ako zaujímavú skúsenosť, ktorá by sa mohla 

opakovať aspoň raz za rok, no nie v takom dlhom intervale. 



Dištančné vzdelávanie začalo na Slovensku už v marci 2020 a pokračuje doteraz. Na začiatku si každý 

povedal: ,,Ale, určite to potrvá len pár týždňov a potom bude všetko ako predtým.“ V skutočnosti to 

už trvá asi rok. Dá sa povedať, že to berieme ako zvyk. Možno keby sme sa niekoho pred 3 rokmi 

spýtali, či vie, čo znamená dištančné vzdelávanie alebo karanténa, asi by nám nevedel odpovedať, hoci 

tie slová v súčasnosti často používame. Dištančné vzdelávanie má rôzne výhody aj nevýhody. Medzi 

výhody patrí napríklad ranné vstávanie. Keď si to porovnáme, každý vstáva neskôr ako predtým, 

nemusí čakať na chladnej zastávke a tak podobne. Medzi nevýhody určite patrí to, že sa veľmi kvôli 

tomu často nevídame. Predsa len nám trochu chýba ten kontakt. Takisto aj učivu sa ľahšie chápe, keď 

ho máme priamo vysvetlené. Nie vždy je ľahké prispôsobiť sa novým situáciám. Ale ak sa chceš 

pohnúť vpred, je len na tebe, či zamakáš a nájdeš si svoju vlastnú cestu alebo či sa na to vykašleš 

a zostaneš na mieste, kde si.  
 

Na začiatku dištančného vzdelávania sme sa určite všetci aspoň trochu tešili. Tešili sme sa domov, že 

si trochu oddýchneme od každodenného chodenia do školy. Nikto z nás nečakal, že doma ostaneme tak 

dlho. Ako všetko, tak aj online vyučovanie má svoje výhody a nevýhody. Pre mňa bola jedna z výhod 

aj to, že som sa mohla učiť z pohodlia domova a vedeli sme si my sami rozvrhnúť čas tak, aby  nám to  

vyhovovalo. Samoštúdium znamená, že nemáme žiadny dohľad a časové limity – čo môže byť na jednej 

strane plus. Avšak naopak, takáto forma štúdia je aj o niečo náročnejšia. Pre mňa malo toto vyučovanie 

viacej nevýhod. Medzi najvýraznejšie nevýhody patril určite nedostatok sociálneho kontaktu. 

Stretávanie spolužiakov je jednou z radostí denného štúdia. Taktiež komunikovanie s učiteľmi iba 

pomocou internetu bolo niekedy náročnejšie. Myslím si, že je to veľmi individuálne, pretože každému 

vyhovuje niečo iné, ale pre každého z nás to bola nepochybne zaujímavá skúsenosť. 
 

Dištančné vzdelávanie je už dlhšiu dobu súčasťou detí a mladých ľudí. Vzdelávanie takouto formou 

neobišlo ani naše gymnázium v Trstenej. Keby sme sa opýtali žiakov našej školy, ako hodnotia túto 

formu vzdelávania, určite by sme sa stretli s pozitívami, ale aj negatívami. Je jasné, že žiaci resp. mladí 

ľudia si svoj život radi uľahčujú, keď sa dá a myslím, že mi dáte za pravdu, že to tak naozaj je. Pravda 

je ale taká, že touto vlastnosťou netrpia len mladí. Ľudia vidia dištančné vzdelávanie ako ľahšiu formu 

vzdelávania sa, no z tohto omylu vás dokážeme vyviesť. My, ako každá generácia mladých, 

potrebujeme k svojmu vývinu sociálny kontakt. Toto je z nášho pohľadu najväčšie negatívum. Sme 

bez sociálneho kontaktu. Byť zatvorený celý deň v izbe, ktorej steny sa nezmenili a ani nezmenia počas 

dištančného vzdelávania, obkolesený rovnakými ľuďmi a domácimi úlohami, dá človeku zabrať. 

Veľakrát môžete od mladých ľudí počuť, že sú vyčerpaní a nemôžete tomu uveriť. Ani sa nečudujem, 

veď čo môže byť také vyčerpávajúce na sedení za stolom, pozerania do počítača a písania poznámok. 

Ľudia, ktorí pracujú v kancelárii za stolom, sú ľudia, ktorí sa nám v posledných mesiacoch svojím 

životom najviac podobajú. Ak patríte medzi nich, určite súhlasíte s tým, že z práce neprichádzate plní 

energie. Je to práve naopak, cítite sa vyčerpane a nemáte silu sa venovať iným veciam. Život sa však 

po práci či škole nekončí. Pokračuje. Tak ako majú dospelí svoje povinnosti a záľuby, ktorým sa 

venujú, tak aj mladí ľudia pociťujú potrebu robiť niečo iné, nové... Myslím si, že na svete nie je ani 

jeden mladý človek, ktorý miluje rutinu. Každý chce a potrebuje zmeny a voľnosť. Možno budem znieť 

kruto, no ani zvieratám nestačí klietka s vodou a jedlom. Tak ako oni potrebujú výbeh, o čo väčšmi ho 

potrebujú ľudia, ktorí sú sociálne založení. Aj napriek týmto dôvodom si myslím, že veľa ľuďom názor 

nezmeníme a ani sa o to nepokúšame. Pokúšame sa len o porozumenie, to je to najdôležitejšie, čo 

v tejto nepriaznivej situácii potrebuje každý, nielen mladí ľudia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píše sa rok 2021 a dištančne sa vyučujeme už skoro rok. S týmto dištančným vzdelávaním 

bojujeme všetci: či učitelia, či žiaci. Myslím si, že je to náročné pre obe strany. Aj keď sme si 

na začiatku vraveli, že je super, že zostaneme doma a budeme sa učiť z postele. Ale nie je! 

Dištančné vzdelanie ma obralo o veľa vecí. Napríklad o zážitky s mojimi blízkymi a hlavne o 

kontakt s nimi. Ak mám povedať svoj názor, mne toto vzdelávanie nevyhovuje. Nielen z hľadiska 

kontaktu s ľuďmi, ale aj z hľadiska výučby. Neviem sa vôbec sústrediť, obklopujú ma pre mňa 

zaujímavejšie veci a myslím, že v tom nie som sama. Aj keď my žiaci rozprávame o škole, ako o 

najhoršom mieste na svete, myslím, že by sme sa tam radi vrátili a videli svojich spolužiakov, 

kamarátov, aspoň by sme vyšli na čerstvý vzduch. Keď poviem za seba, mne chýba škola, moji 

kamaráti, spolužiaci a aj učitelia. Dúfam, že sa už čoskoro vrátime do školy a uvidíme sa s 

ľuďmi, ktorých máme radi.  
 



V tejto dobe veľa ľudí vraví zle o dištančnej forme vzdelávania. Nesúhlasím s týmto názorom. Mne 

osobne táto forma vzdelávania vyhovuje. Toto obdobie nás vie viacej vycibriť. Naučíme sa väčšej 

zodpovednosti a samostatnosti. Zo začiatku mi trvalo, kým som si zvykla na túto formu vyučovania, 

no postupom času som si našla systém a už mi to išlo, ako keby sme boli v škole. Do školy by som sa 

chcela vrátiť hlavne kvôli spolužiakom. Chýba mi kontakt s ľuďmi, s ktorými mám spoločné záujmy. 

Najväčšiu pozitívnu vec na tomto všetkom vidím, že si môžeme rozvrhnúť svoj čas a nie sme tlačení,  

aby sme sa teraz hneď museli učiť. Hneď ako prídeme unavení zo školy, si nemusíme písať domáce 

úlohy. Máme aspoň ako takú slobodu. Nemusíme skoro vstávať a ešte aj cestovať. Ja, ako osoba, ktorá 

rada dlhšie spí, si užívam, keď môžem spať o hodinu dlhšie. Veľká výhoda je pohodlie. Môžeme sa 

učiť, kde nám to je najpohodlnejšie. Nemusím sa ráno trápiť, čo si pekné oblečiem, ale môžeme zostať 

rovno v pyžame. Samozrejme, sú aj negatíva, no ja vidím skôr tie pozitíva.  
 

Negatíva dištančného vzdelávania: 

1. Je dosť náročné ako pre učiteľov, tak aj pre nás žiakov sedieť šesť niekedy až sedem, ba dokonca 

viac hodín za obrazovkou počítača alebo mobilu. 

2. Neexistuje osobný kontakt so žiakmi a učiteľmi. 

3. Nevýhoda je aj to, že niektorí technicky menej zdatní ľudia si na to musia zvyknúť a naučiť sa robiť 

s rozličnými programami, ktoré ešte nie sú tak rozvinuté, keďže e-learning nebol taký populárny ako 

teraz kvôli pandémii.  

4. Redukovanie učiva. 

5. Učitelia nemôžu dohliadnuť na žiakov, ktorí podvádzajú. 

6. Väčšine z nás táto forma vzdelávania nevyhovuje. Učivo sa ťažšie vysvetľuje a na druhej strane 

ťažšie chápe, študenti sa musia viac učiť sami. 
 

Nachádzame sa v situácii, kedy sa musíme učiť z domu. Je to zvláštne, že stačí si sadnúť za počítač 

a som v škole. Keď som sa opýtala bratranca, kde chce ísť na strednú školu, odpovedal, že jedine tak 

do druhej izby. ☺ Je fajn, že to už berieme celkom optimisticky. 
 

Neviem, prečo si moja stará mama myslela, že keď fyzicky nechodím do školy, tak sa doma nudím. 

Vznikla z toho ale celkom vtipná situácia. Okolo 11:00 mi zavolala starká: ,,Príď sa najesť.“ Ja som 

jej povedala, že nemôžem, lebo mám hodinu a končím až o 14:00. Jej slová pobavili: ,,Joj, ty už budeš 

taká múdra, že budeš mať 10 titulov a budeme ťa volať druhý Einstein.“  
 

Určite v tejto dobe počúvame veľa o dištančnom vzdelávaní. Samú kritiku, hnev rodičov, žiakov či 

učiteľov. Možno som jediná, ale mne forma tohto štúdia vyhovuje. Samozrejme, zo začiatku som 

nebola iná, tiež som mnohokrát kritizovala dištančné vzdelávanie, no postupom času som si na to 

zvykla. Popravde povedané, do školy sa mi až tak veľmi nechce. Preto by som chcela napísať aj nejaké 

pozitívne veci na dištančné vzdelávanie, ktoré ale určite neprebijú kopu kritiky. Hlavnou výhodou 

podľa mňa je určite možnosť sám si zorganizovať čas. Nie je to ten istý stereotyp, kedy o 14. hodine 

prídeme zo školy celý unavení a ešte sa musíme učiť. Druhou výhodou je určite neskoršie vstávanie. 

Ja ako nie moc ranné vtáča si rada pospím, preto vstávať o hodinu neskôr je pre mňa istá výhoda. 

Poslednou výhodou pre mňa je pohodlie. Nemusíme sedieť upravení za lavicou, ale kľudne sa to dá 

zvládnuť celý čas v pyžame. Samozrejme, pokiaľ nežiadajú od nás kamery, pre tú potrebu mám na 

stoličke vždy hodenú mikinu. Našla by sa kopa ďalších pozitívnych alebo negatívnych reakcií, no ja 

myslím pozitívne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko zlé je na niečo dobré. Môže byť zložité hľadať pozitíva v takejto situácii, no nič nie je 

nemožné. Každého z nás pandémia o niečo ukrátila, ukázala nám, že nezáleží na tom, kto si a čo 

robíš. Pravidlá musia platiť rovnako pre každého. My študenti spolu s učiteľmi sme sa dostali do 

ťažkej situácie, kedy si musíme dôverovať navzájom viac ako kedykoľvek predtým. Učitelia 

nemajú inú možnosť, ako nám veriť, že štúdium berieme zodpovedne a poctivo. My študenti 

musíme naopak veriť učiteľom, že aj počas takejto situácie nás naučia všetko, čo budeme 

potrebovať. Mne dištančné vyučovanie otvorilo možnosti rozvíjania samej seba vo viacerých 

smeroch. Aj napriek tomu mi chýba prezenčná výučba. Verím, že už čoskoro bude slovné spojenie 

„Som pozitívny!“ naozaj v pozitívnom znení. 



Niektorí študenti, podobne ako ja, potrebujú zamestnať svoje telo počas výkladu učiva. Ja som si takto 

dopomáhala skladaním bielizne. Hlava sa sústredila na výklad a ruky na prácu. Znie to ako celkom 

rozumné využitie času. Problém však nastal, keď sa voľné miesta okolo mňa zaplnili bielizňou 

a nezostal priestor pre študijné pomôcky. Vtedy som sa rozhodla zobrať notebook do jednej ruky 

a bielizeň samozrejme do druhej. Nešťastnou náhodou sa mi tak podarilo zapnúť si mikrofón a výklad 

som narušila slovami smerovanými bratovi: „Doniesla som ti slipky.“ 
 

Dištančné vzdelávanie prebieha na našej škole už po druhýkrát, ako na väčšine škôl, 

samozrejme. Prináša to veľa pozitív no i negatív. Pre väčšinu študentov je táto 

situácia ťažká, no nájdu sa aj výnimky, ktoré to zvládajú výborne. Pre mňa ako 

obyčajného priemerného študenta je celkom ťažká. Nedokážem sa takto poriadne 

sústrediť. Predmety ako matematika a fyzika boli pre mňa vždy namáhavé na 

pochopenie v škole. Asi si dokážete predstaviť, ako sa doma namáham so všetkým. Sú 

to naozaj ťažké predmety  na pochopenie. Samozrejme, mám doma aj nejakú tú pomoc 

od sestry, no nie vždy mi dokáže pomôcť. Sú tu tiež nejaké veci, čo neovláda ani ona 

excelentne. Nemôžem sa na toto všetko len sťažovať, má to nejaké pozitíva. Ako 

napríklad, netreba vstávať skoro ráno, aby sme sa dokonale upravili alebo v mojom 

prípade aj ušetrím nejaké tie peniažky. Tým, že som doma a nechodím nikde, 

nepotrebujem utrácať peniaze na nové oblečenie. Pre každého z nás je táto situácia 

namáhavá. Nemôžeme sa stretávať v podnikoch s našimi priateľmi. No nezostáva 

nám nič iné, než túto situáciu len vyčkať a čakať na tie skvelé zážitky po pandémii! 
 

Pamätám si ten deň, keď sme sa od našej pani profesorky dozvedeli, že od zajtra sa učíme dištančne z 

domu. V tom momente sme sa všetci určite neskutočne potešili. Hneď nám napadli samé pozitíva. 

Najväčšie bolo asi to, že ráno môžeme vstať aj o 7:40 a bez chystania v pyžame ísť rovno na hodinu. 

Toto tešenie ma ale čoskoro prešlo. Zistila som, že dištančné učenie je oveľa ťažšie pochopiteľné ako 

keď si to vysvetlíme v škole. Možno je chyba aj v tom, že sme všetko brali na ľahkú váhu. Neopakovali 

sme si z hodiny na hodinu a často sme sa vykašľali aj na úlohy a pracovné listy. Po čase mi začali 

chýbať aj spolužiaci a celkovo aj to chodenie do školy. Už by som si rada išla kúpiť bagetu do bufetu. 

:D Hoci bude ťažké si znovu navyknúť na skoršie vstávanie, prizerať si čas, aby som stihla autobus do 

školy a potom zase zo školy domov, prizerať si, aby som si nič nezabudla a mala všetko hotové, ale aj 

tak sa teším na to, keď nám pani profesorka oznámi, že sa znovu vraciame do školy. 
 

Čo hodina, to iná situácia za kamerami. Dištančné vzdelávanie nám ponúka príležitosť venovať svoj 

čas vzdelávaniu sa v prostredí domova, čo je dobré z hľadiska pohodlia, avšak sústredenie sa je o to 

horšie. Mám doma malého 5-ročného brata, ktorý, už ako deti zvyknú, problémy skôr priťahuje než sa 

im vyhýba. Raz počas odpovede jednou rukou obliekam malému otepľovačky a druhou sa snažím čo to 

zapísať si do papiera, inokedy utekám s notebookom, papiermi a nabíjačkou cez celý dom utrieť 

rozliate mlieko v kuchyni či pripraviť mu obed. No a potom sú tu situácie, keď sa ma profesor pýta na 

niečo dôležité, no namiesto odpovede počuje len hlučné „tresk“ a po krátkej odmlke, počas ktorej 

každý akosi intuitívne očakáva plač, sa iba ozve hlas malého chlapca: „Som v pohode!“ Musím 

povedať, že som nikdy nečakala, koľko toho človek môže zažiť počas jedného dňa dištančnej výučby. 
 

Mne osobne sa viac páči v škole, kde vidím svojich spolužiakov, učiteľov, mám ako taký pohyb a 

nesedím len doma za počítačom. Doma sa neviem tak motivovať k učeniu. A preto to niekedy tak 

vyzerá. Samozrejme že ,,omylom“ akosi zadriemem s nohami na stole, a keď sa ma učiteľka niečo 

opýta, vyzerám, ako by som objavila Ameriku. Musíme to ale brať pozitívne a veriť, že sa čoskoro 

vrátime do školy.  
 

Klára, II.D: Nasledujúce riadky sú výpoveďou študentky bilingválnej sekcie GMH Trstená. Dištančné 

vzdelávanie je pojem, ktorý sme do príchodu koronavírusu mnohí ani len nepoznali. No keby ste sa nás 

opýtali teraz, čo to znamená, každý by vám s určitosťou povedal, aký má toto slovné spojenie pre neho 

význam. Pre mňa je to nový, zaujímavý spôsob vyučovania, ktorý má veľa výhod aj nevýhod. Keď ráno 

vstanete tri minúty pred začiatkom vyučovania, rýchlo zapnete telefón a tvárite sa, že ste na hodine aj 

duchom prítomní, je to celkom vtipné. Našťastie nie vždy musíte mať ráno zapnuté kamery, takže sa 

vás vaši spolužiaci a učitelia nezľaknú, lebo priznajme si to, bez make-upu to nie je ono. A ani sa 

nenazdáte a je koniec vyučovania. Aj učiteľov vnímam inak. Vždy, keď niečo potrebujeme, či už je to 



doučovanie z daného predmetu alebo nejaký problém, snažia sa nám vyhovieť. Sú nám k dispozícii 

a vždy ich môžeme kontaktovať. Je to naozaj zaujímavé, pretože máme možnosť dozvedieť sa niečo 

z ich súkromia. A to je aj dôvod, že ich vnímame ako priateľov a nie ako autority, ktorých sa mnohí 

boja (ale rešpekt voči nim samozrejme stále ostáva). Sú tu však aj negatívne stránky. Kontakt 

s kamarátmi a okolitým svetom nám chýba. Po čase doma majú viacerí ľudia zlú náladu. Nečudo. Už 

si ani nevedia predstaviť, aké to bude, keď sa vrátime do škôl. Bude to rovnaké? Nebude to príliš 

zložité? Držíme si dobré výsledky nášho vzdelávania? Nikto Vám na tieto otázky neodpovie správne. 

Pretože to nikto nevie. Netreba hneď vešať hlavu. Niečo som sa vďaka dištančnému vzdelávaniu 

naučila. Všetko je dočasné. A každá situácia v našom živote (či už negatívna alebo pozitívna) má svoj 

význam. Nič sa nedeje pre nič za nič. Takže hlavu hore! Optimizmu a dobrej nálady nikdy nie je dosť. 

A možno sa ani nenazdáme a znova budeme chodiť do školy. Ale aj keby nie, raz budeme svojim deťom 

rozprávať, aké to bolo. Mať ročné prázdniny. Predsa len, nestáva sa to často (asi raz za sto rokov ☺). 
 

Klára, III.B: Tento čas, ktorí žijeme za obrazovkami našich monitorov, nás učí mnoho. No najviac si 

uvedomujeme, ako veľmi nám chýba kontakt s ľuďmi a s našimi spolužiakmi. Dištančné štúdium sa 

zdalo spočiatku ako veľká zábava, no postupom času nám to začalo liezť viac a viac na nervy. Napriek 

tomu, že nič nie je ako predtým, musíme oceniť učiteľov, ktorí sa snažia a posielajú nám úlohy na 

dennej báze. Čiže oddych nám veľakrát nič nehovorí. Žartujem. Vďaka času, ktorí teraz žijeme, sme 

prehodnotili mnoho vecí. A za mnoho vecí, ktoré sme predtým brali ako samozrejmosť, sme teraz 

vďační. Je to výhoda, ale aj nevýhoda. Záleží od uhla pohľadu. Ako sa pozriete na situáciu. 
 

Zuzana, III.B: S online vyučovaním nemám problém, dokonca mi vyhovuje, no mám príhodu, ktorú si 

myslím, že žiaci zažívajú a nie je to zrovna najpríjemnejšie. Online hodiny máme cez Teams a tam si 

žiaci sebe navzájom môžu zapínať kamery alebo zapínať mikrofóny, dokonca sa vyhadzovať. Stalo sa 

mi, že som si ležala ráno v posteli a počúvala hodinu a vypracovávala cvičenia, keď tu zrazu mi do 

izby vošla mamina a začali sme viesť dialóg. Po dlhšej dobe som si všimla, že moju ružovú košieľku na 

spanie videli všetci spolužiaci a počuli aj náš dialóg. Taký, môžem to nazvať trápny pocit, by určite 

nechcel zažiť nikto. Okrem tohto som s online vyučovaním spokojná a myslím si, že naša škola má 

celkom dobrú úroveň tohto vyučovania.  
 

Erika, III.B: Ahojte! Volám sa Erika a rada by som Vám povedala niečo o online výučbe v našej 

škole. Každý deň mávame online hodiny, najčastejšie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, kde 

nám učitelia prednášajú učivo. Táto forma vyučovania mi celkom vyhovuje, veď predsa je to 

pohodlnejšie. Ale už nám chýbajú spolužiaci, a samozrejme aj učitelia, haha. Počas online hodín 

zažívame aj veľa vtipných momentov, napríklad, keď niekto má zapnutý mikrofón alebo kameru a 

nevie o tom. Dozvieme sa veľa zaujímavých vecí, haha. Aj keď sme si už pomaly na ,,domáce“ 

vyučovanie zvykli, verím, že čím skôr sa budeme môcť vrátiť späť do školy.  
 

Anonym, III.B: Tak ja môžem povedať jednu vtipnú príhodu, čo sa stala práve mne. Bol 

normálny deň ako každý iný, kedy doobeda prebiehalo online vyučovanie. Na každej 

hodine si zapíname mikrofón len vtedy, keď nás učiteľ vyvolá, alebo sa chceme niečo 

spýtať. Bola hodina nemeckého jazyka a pani učiteľka vyvolala mňa. Odpovedala som a 

išla som sa vysmrkať. Viete, keď je niekto v spoločnosti, smrká elegantne a potichu. No 

keď sme doma osamote, ako slon smrká asi každý z nás, pretože sa chceme vysmrkať čo 

najlepšie. S pocitom, že mám vypnutý mikrofón, som spokojne smrkala najhlasnejšie, ako 

to šlo, až kým sa všetci nezačali smiať. V tej chvíli som si uvedomila, že to bude asi mnou, 

smiala som sa aj ja a už som si teda ten mikrofón vypla... Najhoršie na tom však bolo to, 

že by si nikto nevšimol, kto to bol, až kým niekto v záchvate smiechu nepovedal moje meno.  
 

 

Janka, III.B: Online vyučovanie – kedysi pre nás niečo neznáme, dnes úplne bežné. Pre mňa osobne 

je to pohodlnejšie, ako byť v škole. Táto forma vyučovania nám prináša aj rôzne príhody. Raz som 

musela urobiť obed pre mladších súrodencov, lenže som mala hodinu. Neostávalo mi nič iné, len 

zvládnuť školu a obed naraz. Viem, nemala som na hodine robiť nič iné okrem učenia, no inak sa 

nedalo. Robila som palacinky a popri tom počúvala výklad učiteľky. Vtom som zistila, že mám zapnutý 

mikrofón. Cítila som sa veľmi nesvoja po tomto zistení, lebo som sa bála, že ma niekto počul. Nakoniec 

to ale všetko dobre dopadlo. 



Michaela, III.B: Aj keď názory na túto pomerne u nás novú formu vyučovania sú prevažne negatívne, 

ja by som chcela uviesť pozitíva, ktoré som si uvedomila vďaka dištančnému vzdelávaniu. Myslím si, 

že väčšina z nás registruje vývoj techniky a práve vďaka tomu sa mnohému môžeme priučiť, pohybovať 

sa a ovládať náš „budúci online svet”. Až pri tejto forme výučbe som pochopila, aké je dôležité čítanie 

s porozumením, no a to nehovorím o overovaní si informácií. Myslím si, že to nie je najhoršie, čo sa 

nám žiakom mohlo v zmysle vzdelávania stať. Áno, možno nestihneme prebrať všetky témy podľa osnov, 

ale môže nás to naučiť veľa ďalších a efektívnych vecí, čo sa týka našej sebarealizácie a uvedomenia 

si, že nie vždy je tu niekto, kto nám nadiktuje čo a ako. No ale určite nemôžem zabudnúť na výhodu 

komfortnejšieho spánku, keďže asi vieme, že prvé hodiny moc nevnímame a o nestíhačkách na autobus 

už nejdem ani ďalej rozprávať. :D Na záver, myslím si, že naozaj môžeme byt vďační našim učiteľom, 

ktorí sú tu pre nás aj vo svojom voľnom čase a veľmi nám pomáhajú.  
 

Anonym, III.C: Naše dištančné vzdelávanie na gymnáziu je určite o niečo náročnejšie, ako keď 

sedíme v našich školských laviciach. Občas nám nefunguje internet, niečo seká alebo sa nedá hneď 

pripojiť k hodine. Začiatky boli najťažšie, chcelo to veľa trpezlivosti, aby sme sa naučili používať nové 

metódy pri výučbe. Myslím, že je to oveľa viac vyčerpávajúce takto sedieť pri počítači a komunikovať 

cez zoom, ako keď sme v škole. Učitelia sa nám snažia podávať dostatočné informácie a vysvetliť 

učivo čo najefektívnejšie, aj keď to nie je teraz také jednoduché. 
 

Monika, III.D: Tak ako všetko, aj dištančné vzdelávanie má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je 

napríklad to, že si môžem o niečo dlhšie pospať alebo že nemusím čakať vonku v zime na autobus. 

Dištančné vyučovanie je ale aj náročné napríklad z toho hľadiska, že niektoré predmety sa cez 

obrazovku počítača ťažšie chápu, napríklad taká fyzika a matematika. Nevýhodou je aj to, že nám 

profesori na písomkách nemôžu dávať viac času, aby mali väčšiu istotu, že nepodvádzame, a my to 

potom niekedy nestíhame. Som ale rada, že napriek tejto situácii, vždy keď niečo nechápeme, sú nám 

naši profesori vždy ochotní pomôcť, dať nám doučovanie a vysvetliť nám to aj na 100-krát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anomymovia, IV.A:  

Keďže som v maturitnom ročníku, veľmi ma mrzí, že nemôžem chodiť do školy a užívať si posledný 

ročník tak, ako by som si to ja predstavovala. O stužkovej už ani moc nerozmýšľame a vlastne už sa aj 

vzdávame nádeje, že by sme ju mohli usporiadať. Nevideli sme sa už od októbra, a preto sa už neviem 

dočkať chvíle, kedy nastúpime do školy. Na druhej strane sa obávam toho návalu učenia a úloh. Predsa 

len, keď sme doma, všetko zvládame s oveľa menšou dávkou stresu a vždy si vieme pomôcť rôznymi 

materiálmi a internetom.  
 

Viliam, Oktáva: 

 „Nepočúvaj ju. Poď ku mne, poď surfovať.” Môj telefón je koketne položený vedľa notebooku a 

volá ku mne. Mitóza, meióza, kuracie stehienko... Nie, dávaj pozor. Vydrž, nevzdávaj sa. Deň 

pred písomkou bude plač a škrípanie zubami, takže napni sedací sval a sústreď sa. Notifikácie z 

YouTube neúnavne pípajú, nové video roztomilej líšky prevrátenej na brušku. To naozaj niekto 

chová doma líšku? 
 

Už iba hodina a pol. Slová profesorky sa lenivo zlievajú, lepia sa jedno na druhé. Ja tak chcem 

dávať pozor, sústrediť sa. Musím myslieť pozitívne. Počkať, koľko bolo vlastne včera na 

Slovensku pozitívnych prípadov? Moje oči hypnotizujú stúpajúcu čiaru a pozorujú jej ladné 

krivky. Čítať z grafov ešte stále viem.  
 

„No, milé deti, prebrali sme štatistiku, tak vám pošlem pracovný list a dnes mi ho pošlite naspäť, 

bude to na známku.” Čo? Aká štatistika? Veď sme mali biológiu ešte pred chvíľou. Alebo to bolo 

včera? Aký je vlastne deň? Dnes je lockdown, včera bol lockdown... Neviem, čo je zajtra za deň, 

ale istotne bude ešte lockdown. A dnes budem potrebovať radu od Googlu, čo je to vlastne tá 

štatistika.  

 

 



Posielam môj pohľad na online výučbu. Sú to síce len dve vety, ale myslím si, že pre nás ženy dosť 

výstižné: „Najkrajšie na online vyučovaní je to, že nemusím vstávať o hodinu skôr, aby som sa 

namaľovala. Stačí vstať 2 minúty pred začiatkom hodiny a nikto si nič nevšimne :D.“ 
 

Asi nikto z nás nečakal, že sa tento školský rok opäť zmení tak ako ten predošlý. Ak by som bola v 

nižšom ročníku, pravdepodobne by ma to netrápilo, pretože by som vedela, že so svojimi spolužiakmi 

prežijem ešte množstvo pekných chvíľ. Keďže som ale v maturitnom ročníku, neberiem to tak. Viem, že 

so spolužiakmi sa na seba veľmi tešíme a užijeme si posledné spoločné chvíle. Zároveň sa ale obávame 

veľkého návalu povinností, učenia a záverečnej skúšky, ktoré na nás čakajú. Predsa len je pravda, že 

online vyučovanie je pre viacerých menej stresujúce a vo väčšine prípadov aj jednoduchšie. Dúfam, že 

táto situácia sa čoskoro skončí a my sa budeme môcť vrátiť do bežného života ako kedysi. 
 

Natália, IV.C: Dištančné vzdelávanie má svoje výhody aj nevýhody. Jednou z výhod je, že počas tohto 

obdobia si viem usporiadať deň a viem stihnúť všetko, čo mám v pláne. Mám viac času na oddych a 

cítim sa menej unavená. Som študentkou maturitného ročníka, a preto je toto obdobie aj veľkou 

skúškou nervov. Veľkou nevýhodou je, že sa pri online výučbe naučím podstatne menej vecí a neviem 

sa tak dobre sústrediť ako v škole. Chýba mi priamy kontakt s učiteľmi a hlavne so spolužiakmi, ktorí 

robili čas strávený v škole krajším. Cez online hodiny zažívame aj veľa zábavy. Najväčšou srandou je, 

keď mám hodinu a moja rodina príde ku mne a začne rozprávať alebo má nejaké vtipné poznámky. 

Neskôr však zistia, že mám zapnutý mikrofón alebo kameru. Pevne verím, že toto obdobie všetci 

úspešne zvládneme a že sa táto situácia zlepší. Prajem všetkým hlavne zdravie a pevné nervy.  

 

Eliška, IV.D: Na začiatku prvej vlny koronavírusu som našla mnoho pozitívneho na dištančnom 

vzdelávaní, ako napríklad, že nemusím skoro ráno vstávať, aby som sa dostala do školy, nemusela som 

sa obávať, že nestihnem vlak, alebo či vlak dorazí na stanicu včas... No v prvej aj v druhej vlne som si 

po pár týždňoch uvedomila, že už by mi nevadilo ani to cestovanie. Podľa môjho názoru, učenie v škole 

nenahradí žiadna obrazovka počítača, prípadne mobilu. Za také hlavné negatíva vzdelávania online 

považujem: internetové spojenie, ktoré si robí čo chce pri najdôležitejších veciach, ako napríklad počas 

písomky sa rozhodol kamión poškodiť internetové káble, a tak som ostala bez wifi, alebo občas na pár 

sekúnd vypadne a už sa nedokážem poriadne „chytiť“ na danú tému... Ale aj vďaka takýmto negatívam 

sa mnohí z nás aj čo-to priučili, a to čo najkvalitnejšie zorganizovať si svoj čas. Dištančná výučba má 

svoje negatíva a pozitíva, ako všetko ostatné. Na otázku: Čo je lepšie, prezenčné či distančné?, by moja 

odpoveď bola jasná: „Určite prezenčné.“ 
 

Marianna IV.D: Na dištančné vzdelávanie nebol nikto z nás pripravený. Pamätám si ten týždeň, keď 

sme na Slovensku mali prvého pozitívneho a z každého rohu som začula rozhovory o novom víruse. 

So spolužiakmi sme viedli debaty o tom, či zatvoria našu školu alebo nie, no a na druhý deň sme už 

ostali doma. Všetci sme boli nadšení, že sa nemusíme učiť a máme také malé prázdniny. A potom 

nastal teror v podobe online hodín. Bolo veľmi ťažké prejsť na nový systém výučby. Pozeranie na 

obrazovku počítača, kde je vidno len ikonky, ktoré zasvietia, keď niekto rozpráva. Pri samotnom učení 

a písaní testov to bolo ešte horšie. Ako sa hovorí, všetko je len otázkou času, ale na koronavyučovanie 

sa mi stále zvyknúť nepodarilo. Počiatočné nadšenie vystriedala nesústredenosť a demotivácia.  



Maxo, IV.D: Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Za čas strávený za obrazovkou sa mi podarilo 

vybrať si predmety, ktoré ma naozaj bavia a ktorým by som sa chcel venovať, no bez dane sa to 

neobišlo, najmä keď som sa dve minúty rozprával s bratom a náš rozhovor narušil akurát učiteľ, alebo 

keď som si omylom nechal zapnutý mikrofón... na tom by nič nebolo, no ja som si pohmkával... och, tá 

trápna situácia, keď učiteľka prišla na to, kto tie zvuky vydáva.  
 

Agnesa, IV.D: Som študentka bilingválnej sekcie a taktiež si prechádzam obdobím dištančnej výučby. 

Avšak tento spôsob vzdelávania nevnímam až tak tragicky. Síce mi chýbajú spolužiaci a predsa osobný 

kontakt a zážitky nenahradí žiadny spôsob komunikovania cez technológie, pokladám za výhodu to, 

že nemusím cestovať a ani vstávať skoro do školy, a tak som na hodinách menej unavená. Častý 

problém je však, že moja koncentrácia na učenie už nie je taká chválitebná, no učitelia a lektori tejto 

školy vkladajú veľkú snahu nás zaujať rôznymi online spôsobmi. Počas tejto doby sú vyučujúci nielen 

učiteľmi, ale aj psychológmi, ktorí nám uľahčujú zvládať túto situáciu, keď už nám sily dochádzajú a 

sú ochotní nám ponúknuť aj svoj voľný čas. Naši lektori, ktorí majú rodinu v Španielsku, sú aj napriek 

tomu pozitívne naladení a svoju energiu a temperament vkladajú do nás. Myslím, že aj táto ťažšia 

situácia nás cez všetky prekážky viac spojila a pre naše školské puto už naberá kamarátsky vzťah, kedy 

vieme, že sa na učiteľa/lektora môžeme spoľahnúť a zdôveriť sa im aj s osobnejším problémom. 
 

Valentina, IV.D: Dištančné vzdelávanie ovplyvnilo nás všetkých, či už pozitívne alebo negatívne. Mňa 

osobne to viac ovplyvnilo negatívne, keďže okrem toho, že máme toho na učenie veľa, je to aj poriadna 

skúška nervov a stresov. Kvôli veľkému množstvu online hodín a úloh neraz sedím od rána za 

počítačom viac ako 8 hodín a pomaly nevychádzam z domu, čiže niekedy je to ťažké aj na psychiku 

a po celom dni som veľmi unavená. Preto je dôležité si nájsť čas aj pre seba a vybehnúť na chvíľku von 

na čerstvý vzduch. Učiť sa online cez obrazovku bez osobného kontaktu je ťažšie, ako som si myslela, 

je to iné, keď učiteľ niečo vysvetľuje v triede ako cez obrazovku počítača alebo tabletu, ale zároveň aj 

vtipné, hlavne keď si niekto zabudne vypnúť mikrofón a všetko je počuť až do kuchyne alebo keď učiteľ 

zrazu požiada, aby sme si zapli kamery a vy si uvedomíte, že sedíte za počítačom ešte v pyžame 

a s rozcuchanými vlasmi. Čo sa týka učenia, povedala by som, že väčšinou je to o samoštúdiu a trvalo 

to dlho, kým som si na tento systém zvykla. Teraz, ako toto píšem, som predsa len našla jednu výhodu 

tohto online vyučovania, a to schopnosť sa zorganizovať a učiť sa sám, čo vie veľmi pomôcť na vysokej 

škole. Samozrejme mi chýbajú moji spolužiaci, s ktorými som v kontakte len cez sociálne siete 

a s niektorými sme sa nevideli už 4 mesiace a touto formou je ťažké vnímať ich pocity, vidieť ich 

úprimnosť a radosť. Chýbajú mi hlavne naše prestávky, dlhé rozhovory a cesty autobusom, ktoré 

spríjemnia začiatok a koniec dňa. Uvedomila som si, že niekedy sociálne siete je užitočná a potrebná 

vec, ale osobný kontakt je nenahraditeľný. Neviem si predstaviť, že by to mohlo takto ovplyvniť moju 

budúcnosť v ďalšom štúdiu alebo mojej práci, a preto dúfam, že sa čoskoro situácia zlepší a že sa 

konečne všetci stretneme. 
 

Erika, V.D: Ráno zazvoní budík o 5:30 hod. Musím sa obliecť. Treba mi stihnúť vlak. Dobieham 

nenaučené učivo. Smejem a rozprávam sa s kamarátmi. Ani nevieme ako a zrazu sa všetci vyvalíme 

z vlaku v Trstenej a pravou nohou vykročíme smerom ku škole, s nádejou niečo nové sa naučiť. Pri 

skrinkách sa všetci stretáme, vytvárame grupu, ktorá sa navzájom rešpektuje. Opäť pracujú naše 

jazyky, kdežtu odrazu zazvoní na prvú hodinu a do triedy vkročí učiteľ, odhodlaný nám pomôcť na 

našej ceste za vzdelaním. No my i tak netrpezlivo čakáme, kedy odzvoní koncu hodinu a užijeme si 

prestávku so spolužiakmi. Najviac sa tešíme na tú veľkú, obedovú. Pred nami je už len pár hodín, aby 

sme sa vydali na cestu domov. Cesta domov je vždy veselšia, najmä tá v piatok. Už sa tešíme, ako si 

vychutnáme skvelý obed od maminky a víkend plný oddychu. Takto si spomínam na časy, kedy 

som/sme do školy chodila/i prezenčne. Teraz ráno ledva oči rozlepím, kliknem tlačidlo, ktoré zapne 

počítač a pripojím sa na hodinu. Po chvíli aspoň niekde nájdem hrebeň a trochu sa učešem, žeby som 

sa mohla ukázať na kameru. Spolužiačky vidím v malých okienkach na obrazovke počítača. Zrazu som 

ostala doma, nezažívam tú skvelú rodinnú atmosféru, ktorú mi bilingválna sekcia ponúkala. Zrazu 

nepočujem to prekrikovanie sa cez celú triedu. Zrazu nepokecám len tak s kamarátkou cez prestávku. 

Tak rada by som opäť strela pani upratovačku na chodbe a prehodila s ňou pár slov. Zrazu si začínam 

uvedomovať hodnotu vzdelania, učiteľa a hodnotu každého momentu, ktorý môžem stráviť v škole 

v lavici.  

 Spracovala  

Mgr. Janka Paľová 


