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Ročník:  8.         Číslo: 1        

Školský rok: 2020/2021 

ZŠ s MŠ Jelšava 

Na tomto mieste bude 

možno práve tvoj nápad na 

logo maskota nášho 

časopisu!!! 

Bližšie info nájdeš na str. 7 

 



 

MILI  Š KOLÁ CI! 

 
„NAŠA ŠKOLA OSLÁVENKYŇA“ 
 
,,Stretávam sa s vami každý deň. Aj dnes, pri prí-

ležitosti môjho významného jubilea. Dovoľte mi preto, 
aby som vás všetkých privítala na mojich 55. narodeni-
nách! V spomienkach sa vraciam späť do školského roku 
1964/1965, keď moju bránu prekročili prví prváčikovia. 
Do novučičkých lavíc zasadli šikovné deti, po chodbách 
sa prvýkrát rozliehal veselý žiacky krik i detský smiech, 
bolo počuť kroky múdrych učiteľov a cítiť dotyky vedenia 
školy, ktoré mňa aj moje okolie neustále zveľaďovali. Za-
žili sme spolu za tie roky skutočne veľa...  

   

Niekoľkým generáciám 
som dala miesto, kde 
získali plnohodnotné 
vedomosti a nadobudli 
všetky potrebné zruč-
nosti pre ďalšie štú-
dium i život. 

 Ja som to miesto, kde detské dušičky dlhodobo pre-
chádzali svojou dynamickou premenou, kde sa pestovala 
ich výchova, kde sa formoval ich charakter.  

 Ja som to miesto, ktoré nakoniec zanechali malé 
osobnosti prázdne, ale nie nadlho – len do začiatku 
ďalšieho školského roka. Ja som to miesto, ktorého bránu 
opustili najstarší žiaci so vztýčenou hlavou, aby nastavili 
svoju tvár novému životu. Ja som to miesto, kde učitelia s 

radosťou odovzdáva-
jú svoju múdrosť a 
otvárajú svoje srdcia.
   

Ja som síce len mies-
to... Ale som aj per-
spektíva. Dnes sa 
hrdo týčim v srdci 

mesta Jelšava a poskytujem vzdelanie a výchovu v zre-
konštruovaných priestoroch. Za svoje úspechy a dnešný 
vzhľad vo veľkej miere vďačím oddaným riaditeľom 
i súčasnej pani riaditeľke, pánom primátorom, starostom 
a  mestskému zastupiteľstvu.    

 Nezabudla som však ani na vás, moji milí žiaci, 
rodičia, učitelia a všetci ostatní zamestnanci. Bez vás by 
som nebola tým, čím som dnes, a preto moje veľké ďaku-
jem patrí a vždy bude  patriť - aj vám. 

                                                             
Vaša Základná škola s materskou školou Jelšava 

Ani sme sa nenazdali a prvý polrok škol-
ského roka 2020/2021 je úspešne za 
nami. Pred pár dňami ste si svoje ohod-
notenie vášho polročného snaženia 
mohli pozrieť v IŽK. Tí, ktorí sa snažili, a 
pravidelne sa na vyučovanie pripravova-
li, sa určite tešili dobrým známkam. Tí 
menej spokojní musia v 2. polroku za-
brať, aby na konci školského roku držali 
v rukách vysvedčenie, ktoré im prinesie 
radosť.  

Dnes k vám prichádza 1. číslo ôsmeho 
ročníka časopisu JeŠko. Stretnete sa v 
ňom opäť s vašou tvorbou, literárnymi 
prácami, s veselými súťažnými úlohami 
a prehľadom našich školských akcií. Bu-
deme radi, ak nám pomôžete pri jeho 
tvorbe. Kamaráti, píšte, reagujte, hod-
noťte, žiadajte, navrhujte témy do 
ďalších čísel!                 Redakčná rada  



 

V decembri sme pripravili pre žiakov tematický deň 

zameraný na prípravu vianočných jedál typických pre 

okolitý región. Žiaci mohli ochutnať medovníky, rôzne 

vianočné pečivo, makové opekance, zemiakové 

lokše i vianočnú kapustnicu. Nechýbal ani vianočný 

punč. Zároveň si mohli vyskúšať i výrobu gágoríkov, 

ktoré sa v minulosti pripravovali ručne na krstiny, 

svadby a Vianoce.  

PRED VIANOČNÝMI PRÁZDNINAMI 

DEŇ  TRÁDIC ŇÝ CH JEDÁ L 

Svetlonos bol chudorľavý a dengľavý mužík. Tvár mal 

modrastú ako ranný opar a uprostred tváre veľký dlhý 

nos. Len čo sa zotmelo, nos začal svetielkovať a osvietil 

mu celú tvár. Oblečený bol v zelenkavožltom obleku a vo 

vyziabnutej ruke držal čarovný lampáš, ktorý bolo v noci 

doďaleka vidieť. Kto svetlo uvidel, začalo ho lákať a 

musel ísť za ním. A tak sme legendu v jedno jesenné 

popoludnie  prerozprávali deťom na školskom dvore... 

LEGENDA 

ŠVETLOŇOŠ 

Radosť z Vianoc! 

Hviezdičky na nebi svietia, 

meteory nebom letia. 

Mliečna cesta celá žiari, 

Vianoce sú za dverami. 

 
Kométa jagavá, 

obloha belavá, 

snehuliak pred domom, 

darčeky pod stromom. 

 

Svieť nám, svieť nám, svieť, 

stromček vyzdobený, 

prines nám radosť a lásku, 

v tento večer uzimený. 

 
Rodina a priatelia,  

všetci sme nachystaní, 

úsmevy na tvárach všetkých, 

sú darom nenahraditeľným. 

 
Žiaci II.C triedy 



V rámci aktivít výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu prebehli nasledovné akcie: Biela 

pastelka, Medzinárodný deň v boji proti AIDS, 

online beseda Čas premien . 

 

 

VÝ CHOVÁ K 

MÁŇŽ ELŠTVU Á 

RODIC OVŠTVU  

Je 

krásne 

červené, 

okrúhle, 

chutné a šťavnaté. Kto by ho nemal rád? 

Vedeli ste, že jablko je aj symbolom vďaky 

učiteľom za všetko to, čo deti naučili? 

Učitelia sú takým pomysleným „stromom 

poznania,“ a preto je jablko ideálnym 

symbolom. 

DEŇ  JÁBLKÁ ŇÁ      

1. ŠTUPŇI  

Zeleninkové šialenstvo, farebná jeseň 

či Vianoce v škôlke. To je len zlomok z 

pestrej palety aktivít, ktoré  pani učiteľky 

so svojimi detičkami robia v škôlke. A veru 

sú super! 

ÁKTIVITÝ ŇÁŠ ICH 

ŇÁJMEŇŠ I CH V MŠ  

 



V našej škole máme šikovných žiakov, teraz Vám 

ponúkam ukážku ich tvorby.  Príbeh, básničky  a 

ilustrácie o práci hasičov nám ponúkajú žiačky z 

5.A triedy.  

 

Víkendové kúpanie 

Konečne sobota! Už od rána sa ukazovalo, že bude pekný  letný  

slnečný deň. S partiou kamarátov sme sa rozhodli, že ho strávime 

pri jazierku za naším mestom. Ako sme prišli k jazierku bola tam 

už partia chalanov, ktorá okrem kúpania mala rozložený oheň, na 

ktorom si opekali. Za obedom partia chalanov odišla, ale oheň zle 

uhasili. Ako sme sa 

tak kú- pali zrazu 

sme zbadali, že 

od ohni- ska oheň 

smero- val k suchej 

tráve a ku krovina-

tému porastu. 

Okamži- te sme za-

čali s hasením a mobilom sme zavolali dobrovoľných hasičov z 

nášho mesta. Tí prišli v krátkej dobe na miesto požiaru a oheň 

bezpečne uhasili. Ich práca a nasadenie sa nám veľmi páčila. Po 

tejto udalosti sme sa rozhodli s kamarátkami, že budeme navšte-

vovať hasičský krúžok. Učili nás tam, ako sa ochraňuje pred po-

žiarmi. Výcvikom sme sa dostali aj na hasičské súťaže 

a prednášky, na ktorých prednášali profesionálni ha-

siči. Strašne nás to bavilo a veľmi sme si obľúbili ten-

to krúžok. Keď sa nás spolužiaci pýtajú niečo o ochra-

ne pred požiarmi, veľmi ochotne im o tom porozprá-

vame. Odkazujeme ostatným spolužiakom a kamará-

tom, aby sa prihlásili a chodili na krúžok, v ktorom sa 

naučia niečo o požiaroch, o ochrane pred nimi.                                                       

Natália Pirochová, V.A trieda 

Horí, horí .... 

 

„Horí, horí,“ ktosi kričí.  

Kto nám  pomôže?  

No predsa hasiči! 

Vyťahujú striekačky, kopec vody,  

ešte obuť čižmy na nohy. 

Helma, kyslík, sekera, 

nič iné nám netreba.  

Voda steká, oheň syčí,  

pomohli nám naši hasiči.  

    
 Nina Palicová, V.A trieda 

 

Hasička 

Keď som bola maličká,  

chcela som byť hasička. 

Pomáhať pri požiari,  

všetkým, čo to potrebovali.  

Teraz som už vyrástla a viem,  

že je to úžasná práca. 

Nelka Nikitinská, V.A trieda 
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Trošku matematiky 

 

12 + 75  =___ E      

24 + 67 =___ R  

80 – 42 =___O     

37 + 39 =___ T 

94 – 72 =___ U         

49 + 45 = ___ P 

68 – 39 = ___B 

52 + 11 = ___M 

100 – 13= __S          

31 + 50 =___Y        

85 – 37  =___ J 

Poznáš tých-

to kamošov ? 

Vyrieš príklady a pís-

menká napíš do ta-

buľky. 

Na tejto stránke 

sa môžeš trošku 

zabaviť. Prečítať si 

maľované čítanie, 

alebo zasúťažiť. 



   A nakoniec... 
   

MILÉ DIEVČATÁ, CHLAPCI ! 

 

 Aj v tomto školskom roku sa môžete spolupo-

dieľať na tvorbe nášho školského časopisu JeŠko. 

Stačí, ak nám o tom napíšete správu (cez bezkriedy, na 

messenger...). 

 Vyjadrite sa k udalostiam v našej škole, píšte 

o tom, čo sa vám páči alebo nie, dajte nám vedieť 

o rôznych akciách v škole, podeľte sa s nami o svoje 

nápady, odkazy, pripomienky.     

Ak vám v našom časopise chýba nejaká rubrika, ak by 

ste chceli na ňom niečo zmeniť, máte možnosť.    

Na vaše ďalšie návrhy sa teší redakčná rada. 

Redakčná rada: Mgr. V. Juhárová, Mgr. M. Štullerová,  

 

Navrhni a nakresli logo 

časopisu JeŠko. 

Návrh odfoť a pošli svojej pani 

učiteľke/ pánovi 

učiteľovii do 

28.2.2021. O 

najkrajšie logo sa 

bude hlasovať online. 

LOGO C ÁŠOPIŠU 
Poznáš hrdinov Brawl Stars z 

predchádzajúcej strany?  

Vyriešil si matematickú tajničku?  

Tak napíš svoje správne 

odpovede v tvare: 

JeŠko 1 (a napíš mená)  

JeŠko 2 (a napíš tajničku)  

Odpovede pošli cez správu na 

www.bezkriedy.sk pani učiteľke 

Juhárovej alebo svojej triednej/

triednemu do 28.2.2021.  

Opäť sa blíži deň všetkých 
zaľúbených, sviatok sv. Valentína.  

Preto sme si pre vás pripravili 
VALENTÍNSKU SÚŤAŽ  - stačí 

sledovať webovú stránku školy a FB. 

VÁLEŇTI Ň 


