
 

JELŠAVSKÁ      ŠKOLA 

Ročník:  8.         Číslo: 3        

Školský rok: 2020/2021 



     Tak a už je to tu! Vytúžená chvíľa, na ktorú sme sa veľmi tešili. Je tu 
mesiac jún a s ním aj výplata za našu polročnú prácu. Je to posledný školský 
mesiac, no zároveň aj najťažší zo všetkých. Sama drina a námaha pri 
opravovaní známok, písomkách, skúšaniach a rôznych koncoročných 
testoch. Spočíta sa nám všetko dobré, ale aj zlé, čo sme počas celého roka 
navyvádzali, naša snaha, ktorú sme pri tom všetkom museli vynaložiť. 
Pomaly, ale isto sa blíži ten vysnívaný koniec školského roka, a teda  
začiatok tak vytúžených prázdnin, na ktoré sa každý z nás určite poriadne 
teší. Začnú sa nám dva mesiace vylihovania, nič nerobenia, leňošenia. Dva 
mesiace zaslúženého oddychu, slnka, zábavy, no zároveň dva mesiace na 
načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka...    

     Všetkým prajeme prežiť zaslúžený oddych čo najpríjemnejšie a o dva 
mesiace dovidenia. 

 Na záver Vám prajeme príjemné a zaujímavé čítanie :-) 

Redakčná rada 

Slovo na úvod  

 





„Rodina je miesto, kde život začína a láska 

nikdy nekončí.“   

 

 Dňa 3.6. 2021 sme si so žiakmi Základnej školy v Jelšave pripomenuli sve-

tový   deň Rodiny.  

           Pripomínať deťom hodnotu rodiny vnímame ako dôležitú súčasť ich život-

nej cesty. Preto sme chceli žiakom ukázať, aké je skvelé, že môžu byť súčasťou 

milujúcej rodiny. Je to práve rodina, ktorá ich pripravuje na život. Je to priestor, 

kde sa môžu učiť ľudskosti, kde môžu prežívať bezpodmienečnú lásku a prijatie. 

Rodina je nenahraditeľná. Cez tvorivé aktivity sme si so žiakmi sprítomňovali 

pocity vďačnosti, radosti a šťastia spojené s našimi rodinami. Žiaci vytvárali svoje 

umelecké diela, v ktorých nechávali svoje odkazy a myšlienky, ktoré boli pre nich 

v ten daný moment dôležité. Nezabúdajme, učíme sa navzájom: deti od rodičov, 

rodičia od detí.   

     Poďakujte sa dnes svojej rodine, za to, že ...............    

 

         Mgr. Martina Meriačová, Mgr. Zoja Bagácsová  



Milí žiaci, keďže chémia patrí medzi neobľúbené predmety, rada by 

som vám ukázala opak a to chémiu aj zábavnou formou. Posielam vám 

ukážku a popis zábavného,  hravého a poučného pokusu, ktorý si môžete 

sami doma vyskúšať. K tomuto pokusu nebude potrebovať žiadne nároč-

ne pomôcky alebo chemikálie. Veď aj chémia môže byť zábavná !           

Veľa šťastia. 

POKUS: SAMONAFUKOVACÍ BALÓNIK 

Vedeli ste o tom, že viete nafúknuť balón aj bez toho, aby ste doň fúkali? Ukážem vám zábavný pokus s balónom. �  

Na pokus potrebujete: malú plastovú fľašu, ocot, sóda bikarbóna, lyžička, lievik, balón 

Postup:  

1. Ako prvé si do plastovej fľaše nalejte ½ hrnčeku octu.  

2. V druhom kroku si do balónika nasypte pomocou lieviku 3 lyžičky sódy bikarbóny. Čím viac sódy bikarbó-

ny pridáte, tak tým bude reakcie búrlivejšia.  

3. Balóniky naplnené sódou bikarbónou sme natiahli na hrdlo fľaše  

4. Dávajte POZOR, aby sa vám obsah balónika nepresypal do fľaše.  

5. Sódu bikarbónu z balónikov vysypte do fľaše s octom. 

6. Začne prebiehať búrlivá reakcia a balónik sa začne nafukovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viete prečo sa začal nafukovať balónik? Čo sa dialo vo vnútri fľaše?  

 

 

 

 

 Vysvetlenie: Nafukovanie balónikov spôsobuje oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri 

 reakcii sódy bikarbóny s octom.  



Robí iba rovné čiary,  V peračníku sladko spí, 

vždy sa mu to dobre darí. na nič vážne nemyslí. 

Na boku má čísla, tak, Potom ale prídem ja, 

v taške ho má každý žiak. napíšem s ním veľké A. 

Čo je to? Čo je to? 

 

 

 

Na  papier mi skočila, Dvoje očí, ramená, 

bokmi chvíľu točila. silné sú, no bez mena. 

Zmazala mi všetky čiary, Stále kričia cvak, cvak, cvak, 

nakreslím ich znova vari. že chcú strihať, veru tak. 

Čo je to? Čo je to? 

 

 

Malý domček, na zips iba, Usilovne všetko strúha, 

okienko mu asi chýba. hneď je ostrá každá tuha. 

Spinkajú tam hostia dnes Strúha, strúha, robí smeti, 

s vrchnáčikom, ba i bez. hľadajú ho stále deti. 

Čo je to? Čo je to? 

 

 

 Farby pestré, telo z dreva, 

 keď sa lámu, to ma hnevá. 

 Kreslím s nimi hustý les, 

 dokončím ho ešte dnes. 

 Čo je to? 



 

 

  

 

 

     Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých 
sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov i sklamaní, 
spoznávania i lúčenia. Na konci školského roka, keď preberieme do rúk deviatacké vysved-
čenia, uzavrieme jednu z kapitol nášho života, aby sme urobili čiaru za chvíľami strávený-
mi na základnej škole, aby sme spoločne zavreli bránu nášho ranného detstva. 

     Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci! 

     Čítate riadky, ktoré napísali sebavedomí mladí ľudia, plní snov a ideálov do budúcna. 
Lúčime sa so školou, ktorá nám deväť rokov bola akoby druhým domovom, ktorá nám pri-
rástla k srdcu, ktorá nás mnohému naučila. A nebolo to vždy ľahké. Ťažkými krokmi sme 
od prvej triedy kráčali vpred. Akoby to bolo včera,  ešte teraz si spomíname na náš prvý deň 
v škole.  

     Bolo teplé babie leto. Huncút vetrík rozfúkaval chlapcom nezbedné vlasy  a usiloval sa 
ukoristiť pestrofarebné motýle z dievčenských vrkočov. Poniektorí doma netrpezlivo pre-
šľapovali, nedočkaví, kedy sa už poberú do školy. No našli sa aj takí, čo sa nevedeli odtrh-
núť od hračiek v detskej izbe. Vôbec nechceli byť veľkí. Vyplašene a bojazlivo sa túlili 
k maminým sukniam, keď ich za ruku viedla prvýkrát do školy.  

     Veru bolo to pred deviatimi rokmi, keď sme prvý raz zasadli do školských lavíc, kde na 
nás čakali šlabikár a zošity. Po prelúskaní prvých písmeniek a čísel sme objavovali nové, 
nepoznané svety. Zrazu sme si vedeli zrátať, čo stojí čokoláda so zmrzlinou, prečítať prvú 
knihu, rozumieť cudzej reči, napísať prvý list. Roky rýchlo plynuli jeden za druhým a my 
sme dychtivo vpíjali do seba vedomosti zo všetkých oblastí ľudského bytia. Každý  sme 
mali svoj obľúbený predmet, na ktorý sme sa tešili.          

     Naše triedne pani učiteľky sa stali pre nás druhými mamami. Takými istými láskavými, 
chápajúcimi a odpúšťajúcimi drobné prehrešky. Boli prísne, ale spravodlivé, a to sme si na 
nich najviac vážili. Naučili nás prijímať prehry a radovať sa z víťazstiev, no veľakrát nám 
pomohli s vyriešením našich hádok a nedorozumení. Stali sa pre nás človekom, ktorému 
sme mohli vždy a za každých okolností veriť.  

     No nielen naša triedne, všetci vyučujúci, ktorí sa o nás počas celého štúdia starali si za-
slúžia našu úctu a vďaku. Najmä za ich trpezlivosť, za toleranciu, za množstvo vedomostí, 
rád a ponaučení, no predovšetkým za to, že v nás zapálili pochodne, ktoré budú ešte dlho 
horieť a ukazovať nám v živote ten správny smer. 

     Zdá sa nám, že tých deväť rokov preletelo ako voda. Koľkí z nás by znova radi zasadli 
do lavíc so šlabikárom v ruke?! Ale roky sa zastaviť nedajú ani vrátiť späť. Vrátiť sa k nim 
možno len v pekných spomienkach, a tých si z našej školy odnášame neúrekom. Je čas roz-
lúčiť sa a poďakovať. Je čas vyletieť z hniezda a zamávať na rozlúčku. Môžeme vám sľú-
biť, že sa do našej školy budeme vždy radi vracať, aby sme sa s vami podelili o svoje zážit-
ky a úspechy, a sľubujeme, že sa budeme snažiť využívať  to, čo ste nás naučili a dosiahnuť 
to,  po čom túžime a čo sme si predsavzali. 

               Absolventi školy v školskom roku 2020/2021 

 





 

 

MILÉ DIEVČATÁ A CHLAPCI ! 

 

         Aj v budúcom 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, pripomienky.   

 Ak vám v našom časopise chýba nejaká rubrika, ak by ste chceli na ňom niečo zmeniť, máte mož-

nosť.                 

Rekapitulácia úspešných riešiteľov úloh v našom školskom časopise:  

Ješko č. 1:   

 - návrh loga: Natália Pirochová V.A 

 - úspešní riešitelia zábavných úloh: Marek Javorčík V.A, Nelka Nikitinská V.A, Nina Palicová V.A,   
Natália Ingrid Kašová V.A  

Ješko č. 2:  

 - úspešní riešitelia zábavných úloh: Jakub Hrivnák VI.A, Jakub Čonka VI.B, Zoltán Samko VI.B 

Za rubriku Zábavná Chémia  ďakujeme pani učiteľke: Mgr. Nikolete Láskovej. 

        

Na vaše ďalšie návrhy sa teší redakčná rada. 

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

 

 

 


