
 

JELŠAVSKÁ      ŠKOLA 

Ročník:  8.         Číslo: 2        

Školský rok: 2020/2021 

Víťazné logo nášho časopisu 

nájdete na nasledujúcej 

strane... 

LOGO 



 Školský rok  sa nám prehupol do svojej druhej polovice a 

tak aj my prichádzame s druhým číslom nášho školského 

časopisu „JEŠKO“. Znovu Vám v ňom prinášame veľa 

zaujímavostí a rôzne zábavné aktivity.... 

 V minulom čísle sme Vám priniesli aj súťaž o logo 

školského časopisu, za ktoré ste mohli zahlasovať na 

facebookovej stránke školy. Najväčší počet „páči sa mi“ získalo 

logo, ktoré navrhla žiačka z V.A triedy Natália Pirochová. 

Úspešní riešitelia tajničiek, na ktorých čaká sladké prekvapenie 

sa stali žiaci z V.A triedy: Marek Javorčík, Nelka Nikitinská, Nina 

Palicová,  Natália Ingrid Kašová. 

 Vyzývame Vás, ak máte nejaké dobré nápady ako 

vylepšiť náš školský časopis, dajte nám o nich vedieť a my sa 

určite potešíme :-) a využijeme ich v ďalších číslach.  

 Na záver Vám prajeme príjemné a zaujímavé čítanie :-) 

Redakčná rada 

Slovo na úvod  



 

Z rozvojového projektu MŠVVaŠ „Čítame 

radi“ získala naša škola finančné 

prostriedky na nákup kníh, ktorými sa 

rozšírila ponuka školskej knižnice.                  

Na aktivity rozvíjajúce čitateľskú 

gramotnosť u detí, ktoré sme si v rámci 

projektu naplánovali, sa práve tieto knihy 

budú dokonale hodiť. Milé deti, čarovné 

príbehy už čakajú...  

PROJEKT 

„Č Í TAME RADÍ“  

Projekt „Škola napriek korone", ktorý 

vyhlásila Karpatská nadácia bol úspešne 

schválený aj pre našu ZŠ. Je určený pre 

žiakov z 2.stupňa, ktorí nemajú dobré 

podmienky na online vzdelávanie. Nadácia 

prispela finančnou sumou na nákup 

pomôcok na hodiny biológie a geografie - 

pracovné listy, sady na určovanie 

rastlinných a živočíšnych druhov a kompasy 

na orientáciu žiakov v teréne.  

PROJEKT „Š KOLA 

NAPRÍEK KORONE“ 



„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a 

nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

J. A. KOMENSKÝ 

 

    Marec je mesiacom sviatku žien aj učiteľov. Tento mesiac  je navyše aj 

mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe.  

Knihe—ako studnici poznatkov múdrosti a ponaučení, studnici zábavy. A 

prečo si mesiac knihy pripomíname práve v Marci?  Stojí za tým legen-

dárny šíriteľ slovenskej a českej knihy osvety a vzdelanosti—MARTIN 

HREBENDA HAČAVSKÝ. Narodil sa aj zomrel v Marci. Hoci bol slepý, na-

toľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval takmer po celom 

Slovensku až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy. Medzi sloven-

ských vlastencov roznášal nové slovenské a české knihy. Rozširovaním obľúbených ka-

lendárov, šlabikárov, mluvníc a kníh medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o 

to , že aj nevzdelaní a chudobní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získali prehľad o ve-

rejnom dianí. Svoju skromnú zbierku kníh venoval Matici slovenskej a Prvému sloven-

skému  gymnáziu v Revúcej.  

 Marec  - mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na po-

česť Mateja Hrebendu ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záuj-

mu o knihy.  



Inuiti (Eskimáci) - Na americký kontinent prišli v čase, keď už bol úrodný juh a všetka kvalitná pôda obsa-

dená a tak sa museli uspokojiť s teritóriom na arktickom severe. Inuiti si na extrémne mrazivé podmienky 

tundry zvykli a žijú tam dodnes. Keď nemajú k dispozícii drevo vyplavené mo-

rom, postavia si typické iglu z ľadu a 

snehu, ktoré ich chráni pred vetrom a 

zimou. „Igloo“ znamená v ich jazyku 

domov. Dnes už mnohí žijú modernej-

ším spôsobom, ale turistom radi pred-

vedú, ako sa stavia tradičný snežný 

príbytok alebo ako sa jazdí na čele 

snežného záprahu, slúžiaceho na pre-

pravu ľudí a tovaru. 

 

Africkí ľudia - Domorodé kmene v Afrike sú aj napriek ťažkým prírodným podmien-

kam v ktorých žijú šťastné. Títo ľudia majú v 21.storočí oblečené zvieracie kože, žijú v 

jednoduchých chatrčiach vyrobených z krav- ského hnoja a keď sú hladní, jedlo si ulo-

via. Necítia potrebu meniť svoj život. Naprí- klad ženy v Etiópii z kmeňa Arbore si 

zakrývajú hlavu čiernou látkou a sú známe najmä pestrofarebnými náhrdelník-

mi a náušnicami, ktoré zdobia ich telo. V Etiópii sa ženy z kmeňov Surma a Muris 

vyznačujú obrovskými taniermi v ústach, kto- ré sú znakom ich krásy. V Angole ži-

je kmeň Mumuhuila, v ktorom ženy trávia každé ráno niekoľko hodín skrášľovaním 

sa. Používajú na to rôzne bylinky, maslo, olej a kravský hnoj. Najväčším rozdielom 

medzi životom v kmeňoch a západným sve- tom je vnímanie času. My sa stále niekam 

ponáhľame, no domorodci čas nesledujú vô- bec. 

 

Kubánčania- Vzhľadom na politickú klímu 

na Kube platia obmedzené práva na slobodu a slobodu prejavu. Ku-

bánci majú tendenciu byť veľmi neformálni pri zdravení. Vzhľadom na 

vlhkosť prostredia sa na Kube oblieka pomerne neformálne. Na Kube 

je vo veľkých reštauráciách v cene zarátané aj prepitné 10%. 

V sektore pohostinstva sú vhodné aj alternatívne dary - chyžná sa po-

teší ak jej pri odchode z hotela ponecháte napríklad šampón, ale aj iné 

veci osobnej hygieny, keďže je to na Kube nedostatkový tovar. V tejto 

krajine na verejnosti nikdy nezvyšujte hlas a rozhodne nepočítajte va-

še peniaze na očiach ostatých miestnych. 

 

Škóti-Symbolom krajiny je kvet bodliak (húštiny bodliaka ochránili Škótov pred ne-

priateľom) a heslo „Nikto mi nemôže beztrestne ublížiť“. Kilt je typic-

ká škótska skladaná zavinovacia sukňa po kolená, ktorú nosia muži. Škótske gajdy sú 

hlavným tradičným dychovým nástrojom vyrobeným zo zvieracej kože (ovce, kozy 

atď.), na ktorých je na vrchu pripevnená hadička na vzduch. Najslávnejšie škótske 

národné jedlo je Haggis, vyrobené z mletých jahňacích drobov, cibule, ovsených vlo-

čiek, sadla a korenín, ktoré sa predtým uvarili alebo údili v žalúdku barana. Ku Škót-

sku patrí nepochybne aj škótska whisky. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0k%C3%B3tsko


Španieli -Ich lokálnou pochúťkou je Tapas z olív, šalátu a tortilly. Španieli prefe-
rujú tradičnú poobednú siestu. V Španielsku sa všetci zdravia takzvanými besitos, 
teda pusinkami. Zo začiatku to môže byť pre cudzincov zvláštne, no na besitos si 
zvyknete. Ak sa stretnú dvaja muži, pozdravia sa podaním ruky. Ak sa však stret-
ne muž so ženou alebo dve ženy, zdravia sa dvomi pusinkami, na každé líce jed-
nou. Býčie zápasy sú neoddeliteľnou súčasťou ich kultúry. Takmer každá dedina 
aj mesto majú vlastnú arénu, najväčšia je v Madride. Ak si v Španielsku vyjdete s 
priateľmi na večeru alebo do baru, onedlho si všimnete, že hovoríte hlasnejšie, 
než ste zvyknutí. To preto, aby ste sa vôbec počuli. Španieli totižto hovoria hlas-

nejšie než zvyšok Európy. Aj keď to Španieli nie radi priznávajú, dochvíľnosť nepatrí k ich silným stránkam.  

Súťažná aktivita č. 1:  

Po prečítaní textu si vyskúšajte svoju pamäť a doplňte vhodné slová do tajničky. Svoje správne odpovede zapíšte do odpoveďo-

vého hárka , ktorý nájdete na konci nášho časopisu.  

1. Ktorí muži nosia skladané sukne ako súčasť ich tradičného odevu?                  

2. Ľudia majú obmedzené práva na slobodu a slobodu prejavu na .... 

3. Lokálnou pochúťkou Španielov z olív, šalátu a tortilly je ..... 

4. Ľudia žijúci na arktickom severe zvyknutí na extrémne mrazivé podmien-

ky sú ........ 

5. Škótska skladaná zavinovacia sukňa sa nazýva ..... 

6. V Španielsku sa všetci zdravia takzvanými „besitos“ teda čím? 

7. Najväčšia býčia aréna sa nachádza v španielskom meste ...... 

8. Aký prívlastok má záprah, ktorí využívajú Inuiti na prepravu ľudí alebo 

potravín? 

9. Aké je najslávnejšie škótske národné jedlo? 

10. Príbytok Eskimákov zo snehu a ľadu sa nazýva ..... 

11. Ženy z ktorého Etiópskeho kmeňa si zakrývajú hlavu čiernou látkou? 

12. Ako sa volá krajina, v ktorej žije kmeň Mumuhuila? 

13. Z hnoja ktorých zvierat stavajú africkí ľudia svoje chatrče? 

14. Aký predmet majú v ústach ženy z kmeňov Surma a Muris na znak ich krásy?  

        V       
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     5.             
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 Kolobeh vody znamená, že voda na Zemi je stále v pohybe a to 

vďaka slnečnému žiareniu a gravitácii. Voda môže mať v tomto kolobehu 

rôzne formy - skupenstvá. Začnime s najjednoduchšie pochopiteľný 

skupenstvom – kvapalinou. Voda ako kvapalina sa nachádza v potokoch, 

jazerách, moriach, podzemnej vode a podobne. Vplyvom slnka sa však z 

týchto povrchov neustále odparuje, teda mení svoje skupenstvo na plynné – 

stáva sa z nej vodná para. Pary stúpajú hore do atmosféry, kde je chladnejší 

vzduch. Tu sa zrážajú (kondenzujú), čím 

vznikajú oblaky. Z oblakov sa voda vracia späť 

v podobe dažďa, alebo v tuhom skupenstve 

vo forme krúp alebo snehu. Časť z vody sa vsiakne do zeme, v chladnejších 

oblastiach sa uchová vo forme snehu či ľadu a časť sa znovu vyparí a cyklus 

pokračuje. Zaujímavé je aj tu, že voda, ktorú pijeme, nie je ”nová”. Je to vlastne 

stále tá istá voda, ktorá tu je a vždy bola a ktorá je trvalou súčasťou kolobehu vody.

 S piatakmi sme si spestrili našu online hodinu biológie projektom Kolobeh 

vody v sáčku. Zadanie bolo jednoduché, ale najdôležitejší bol menší sáčok, ktorý sa 

dá zatvárať. Ostatné už piataci zvládli, na sáčok si fixkou nakreslili hladinu vody, 

oblaky a slnko. Vytvorili si takto svoje vlastné kolobehy vody, ktoré pozorovali počas 

dvoch týždňov. Teóriu si tak 

overili v praxi a výsledky môžete vidieť na fotkách. 

Mgr. Stanislava 

Skruteková 

 

 

Č O JE KOLOBEH 

VODY?  

 



Súťažná aktivita č. 2  

Doplň  text: Na pomoc máš možnosti. Správne odpovede napíšte do odpoveďového hárka, ktorý nájde-

te na konci nášho časopisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď slnko svieti, Zemský povrch sa .......................... . 

Vďaka slnečnej energii sa voda zo zemského povrchu 

– najmä z oceánov, jazier, riek – mô-

že ................................. . Vzniká tak ................................., 

ktorá pomaly stúpa vyššie a vyššie. Čím vyššie ale vy-

stupuje, tým viac sa ......................................... . Ochla-

dzovaním vodnej pary dochádza 

ku......................................... - čiže k jej premene na .................................................... . V ovzduší – 

atmosfére sa vytvárajú drobné kvapôčky vody. Z týchto kvapôčok vznika-

jú .............................................. Keď sú kvapôčky dostatočne veľké, padajú na zem 

ako  .......................................... Môžu byť kvapalné zrážky – .............................., ale ak teplota v 

atmosfére klesne, vznikajú ................................................... – najmä sneh. Zrážky dopadajú na 

zemský povrch, kde odtekajú do potokov, riek, oceánov, ale aj ....................................... do pôdy. 

Tak sa voda opäť dostane na začiatok svojho putovania, aby sa celý jej ....................................... 

mohol znovu a znovu opakovať. Obeh vody, pri ktorom voda obieha medzi oceánom a pevninou 

sa nazýva .................................................... vody. Ak sa voda vyparuje a padá ako zrážky len nad 

oceánom, alebo len nad pevninou, nazývame to malý kolo-

beh vody. 

Vďaka kolobehu máme na Zemi rovnaké množstvo vody. 

Musíme ale dbať, aby sa do kolobehu nedostali látky, 

ktoré vodu.........................................  . Znamená to, že musí-

me dbať nielen o množstvo vody, ale aj 

o jej .......................................... 

 



EASTER WORDSEARCH 

 



Optické ilúzie dokážu poriadne 

domotať váš mozog :-) Guličky akej 

farby sa nachádzajú na poličke?  

ŠÚ T AŽ NA  AKTÍVÍTA  Č . 3 

 

Koľko štvorcov vidíte na obrázku?  

ŠÚ T AŽ NA  AKTÍVÍTA Č . 4 

 

Presuň jednu zápalku tak , aby platila 

rovnica bez toho, že by ste zápalku 

odstránili alebo zlomili.  

ŠÚ T AŽ NA  AKTÍVÍTA Č . 5 

Zisti  výsledok :-) 

ŠÚ T AŽ NA  AKTÍVÍTA Č .6 



 

 

  

 

 

Súťažná aktivita č. 7 : 

ATILA – HUNSKÝ KRÁĽ 

O Attilovi počul asi každý. Od roku 434 až do svojej smrti bol kráľom 

Hunskej ríše. V histórii je známy ako najhorší z barbarov. Vpadol do Eu-

rópy, rozvrátil starý poriadok, dal do pohybu veľké masy obyvateľstva 

a prispel k rozpadu Rímskej ríše. Práve preto si vyslúžil prezývku, ktorú 

zistíte správnym vylúštením štvorsmerovky.  

Nájdi v štvorsmerovke nižšie uvedené výrazy a výsledný pojem (7 písmen) doplň do vety.  

 

   

 

PÔDA, KRÁĽ, KMEŇ, ŽIVOT, NOMÁD, ROD, HUN, REČ, ĽUD, 

DNEPER 

 

 

RIEŠENIE: Najvýznamnejší hunský vládca Atila si od neskorších kresťanských kronikárov vyslúžil 
prezývku „_ _ _    _ _ _ _“ 

Súťažná aktivita č. 8: 

 

OSEMSMEROVKA  NA VYPLNENIE VOĽNEJ CHVÍĽKY 

Vylúšti osemsmerovku. Tajničku  tvorí zostávajúcich 15 písmen + výkričník po vyškrtaní týchto slov: 

Anička, Ideál, Kačka, Kapitola, Kniha, Krédo, Láska, Nedeľa, Palica, Príručka, Prosba, Skúter, 

Škola, Učitelia, Žiaci 

 

 

 

 

 

 

RIEŠENIE: _______________________________________________________________ 

T O V I Ž B 

A I K M E Ň 

D Č R B O Ž 

Ô H Á Č E R 

P U Ľ U D O 

Í N O M Á D 

R E P E N D 

K Č O S Š S U A N 

A N I Č K A Č K A 

P A I R O Ú I U B 

I A É H L C T N S 

T D L Č A Í E E O 

O Š E I T O L D R 

L M Ž Á C Á I E P 

A K S Á L A A Ľ Š 

P R Í R U Č K A ! 



Blondínka hovorí delegátke v cestovnej 

kancelárie:    - Oklamali ste nás, pozrite, 

Červené more je modré!  

 

Idú škôlkari do zoologickej a vidia tam zebru. Pani 

učiteľka sa pýta aké je to zviera a povie im iba 3 prvé 

písmenká: z e b. 

A malý Jarko sa prihlási a povie: 

- Žeby lev?  

 

- Predstav si mama, náš učiteľ ešte nikdy nevidel 

koňa! 

- Ako je to možné? 

- Ja som na výtvarnej nakreslil koňa a on nevedel, čo 

to je!  

 



 

 

MILÉ DIEVČATÁ A CHLAPCI ! 

 

         Aj v tomto školskom roku sa môžete spolupodieľať na tvorbe nášho školského 

časopisu JeŠko. Stačí, ak vhodíte svoj príspevok (s menom autora alebo anonymný) 

do schránky s označením Školský časopis. 

        Vyjadrite sa k udalostiam v našej škole, píšte o tom, čo sa vám páči alebo aj nie, dajte 

nám vedieť o rôznych akciách v škole, podeľte sa s nami o svoje nápady, odkazy, pripo-

mienky.  Ak vám v našom časopise chýba nejaká rubrika, ak by ste chceli na ňom niečo 

zmeniť, máte možnosť.    

Vaše správne odpovede zo súťažných aktivít vpíšte do odpoveďového hárka a 

do 10.05.2021 doručte pani učiteľke Juhárovej,  

čakajú na Vás zaujímavé ceny :-)   

Za úlohy ďakujeme pani učiteľkám: Mgr. Stanke Skrutekovej, Mgr. Martine Vrancovej, 

Mgr. Petre Kanabovej, Mgr. Martine Hrivnákovej, Zuzane Michalovej. 

Na vaše ďalšie návrhy sa teší redakčná rada. 

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

 

ODPOVEĎOVÝ HÁROK:  

Meno a priezvisko: ____________________________________  Trieda: ___________________ 

• Súťažná aktivita č. 1: ________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č.2: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č. 3: ________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č. 4: _________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č. 5: _________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č. 6: _________________________________________________________ 

• Súťažná aktivita č. 7: _________________________________________________________ 


