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 Milí čitatelia!!! 

   

    Sme v plnom prúde školského roka 2021/2022. Hoci už máme za sebou krás-
ne a zaujímavé školské dni, ktoré boli naplnené nielen učením, ale aj zábavou, 
mimoškolskými aktivitami a inými činnosťami, ktoré si pre nás pripravili učitelia. 
Hoci už niektoré súťaže a aktivity prebehli, mnohé nás ešte čakajú. Ukážme te-
da svoje schopnosti aj v týchto činnostiach a zaželajme si veľa trpezlivosti 
a príjemné chvíle.  

    O chvíľu k  nám zavítajú Vianoce - najkrajšie obdobie roka. Typické svojím 
neopakovateľným čarom, Vianoce, ktoré si pripomínajú ľudia na celom svete. 
V našej krajine si deti i dospelí spievajú koledy, plné nežnosti, jemného humoru 
a vľúdnosti. 

     V závere roka sa tešíme na prekvapenia, sneh, na príjemné zimné večery, 
v škole na posedenia pri stromčeku. Darčekom pri nich môže byť aj múdre, či 
vtipné slovo. 

Tešme sa všetci z Vianoc a snažme sa byť k sebe milší!  

     Prajme si navzájom veľa lásky, pokoja a porozumenia nielen v dňoch svia-
točných, ale aj v dňoch každodenných. Buďme k sebe tolerantní a dokážme aj 
z bežného dňa urobiť deň sviatočný. 

         Redakčná rada 
 



Žiacky parlament (ŽP) začal svoju činnosť aj tento  školský rok. Jeho členovia sa  podieľajú 
na príprave niektorých akcií v škole a snažia sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú života našej školy a 
nás všetkých. 

Na slávnostnom prvom zasadnutí členovia ŽP schválili štatút,  ktorým sa budú riadiť počas 
jednotlivých funkčných období a zvolili si Výbor žiackeho parlamentu.  

Predsedom parlamentu sa stala Katarína Remperová z 9.A triedy, ktorú bude v jej neprí-
tomnosti zastupovať Marcela Rohárová z 8.A. Zapisovateľom je Maroš Horváth z 5.A , príspevky 
do školského časopisu a na stránku školy má na starosti Jakub Hrivnák zo 7.A a príspevky do 
školského rozhlasu Nela Nikitinská zo 6.A triedy. Enická Natália zo 6.B a Vanesa Karalová zo 7.B 
dbajú na dodržiavanie školského poriadku v triedach a zverejňovania informácií.                                  

 
Podujatia organizované, resp. spoluorganizované ŽP počas školského roka 2021/2022 
 

 - Úcta k starším  
 - Zbierka Hodina deťom  
 - Vyhlásenie súťaže: „Najkrajšia vianočná výzdoba“  
 - Vianočné kino  
 - Vianočná besiedka 
 - Vítame Nový rok 2022 
 - Medzinárodný deň komplimentov 
 - Socializácia v triede 
 - Burza kníh 
 - Zbierka Modrý gombík 
 - Môj obľúbený učiteľ  
 - Deň vedy na škole 
 - Deň Zeme – spolupráca so Zelenou školou 
 - Deň matiek 
 - Svetový deň nefajčenia 
 - Rozlúčka s deviatakmi  
 - Záverečné hodnotiace zasadnutie  

 
Prostredníctvom Vašich pripomienok a návrhov sa môžete aktívne zapojiť do diania v našej 
škole :-) 
  
Kontakt na portál bezkriedy: p. uč P. Kanabová  
  
„Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. 
Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlav-

ných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.“ 
  

                Preambula zo Štatútu žiackeho parlamentu 



Počas posledného septembrového týždňa prebiehalo na na-

šej škole vzdelávanie na tému Odpady. Členovia tímu Ekoa-

larm sa stali učiteľmi pre svojich mladších spolužiakov 

z 1.stupňa. Pripravili si pre nich prezentáciu a aktivity zamera-

né na základné informácie o odpadoch- ako a kde vznikajú, 

koľko ich človek vyprodukuje, za aký čas sa rozloží napr. šupka 

z pomaranča, alebo mikroténový sáčok, predstavili tiež spolu-

žiakom projekt Ekoalarm. Na záver členovia tímu odovzdali svoj darček pre triedu - 

tri koše na separovaný zber papiera, plastov 

a zmesový odpad. Žiaci budú pokračovať vzdelá-

vaním starších spolužiakov, ale aj samých seba 

v rámci tohto projektu.  

Mgr. Stanislava Skruteková 

 

ZÁBAVÁ ÚLOHU CEZ PRESTÁVKU:  

Pomôž Smetierikovi  a  nájdi 3 cesty k odpadkom, aby ich mohol zjesť. Každú cestu vyznač inou 

farbou.  



 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 1.stupňa vôbec nezaháľali a utkali zážitkové klbko rôznorodých akcií. Veru, ani táto neľahká 

doba nesúca sa pandemickou situáciou neodradila žiakov a pani učiteľky od školského života, ktorý si 

spríjemňovali atraktívnymi aktivitami. Hneď od septembra sa to len-tak hmýrilo zážitkovosťou.  

Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva hasičskej zbrojnice v Jelšave. Stredobodom pozornosti 

boli jednoznačne hasičské autá, ako aj ochranný odev hasičov. Druhá záchranná zložka – polícia, to už bo-

la návšteva u nás v škole. Žiaci v rámci dopravnej výchovy sa oboznamovali s úlohou polície a s témou 

pravidiel na cestách, pravidiel chodcov, teda 

žiakov a ich bezpečnosť.  

Biely deň – Svetový deň mlieka 

v školách a Deň jablka, tieto dni už boli po-

pretkávané aj tvorivosťou žiakov. Okrem zís-

kania nových poznatkov o zdravom význame 

mlieka a jabĺčka, žiaci maľovali, kreslili, stri-

hali, lepili, spievali, tancovali, ba aj „dojili“. 

Nechýbala ani ochutnávka mliečnych výrob-

kov a sladkých jabĺčok.  

No a aby sa dozeralo na poriadok aj na našej škole, na to sa podujali malí Enviráčikovia. A začalo 

sa jesenné upratovanie okolia školy. Ich začudované oči nad toľkým odpadom vystriedal úsmev 

a spokojnosť nad dobre vykonanou prácou a pohľad na čisté okolie. 

Ďalšími nitkami do nášho klbka zážitkov boli projekt 

„Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní,“ 

a akcia v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Trie-

dy a školská knižnica ožívali rozprávkovými postavičkami. 

Šikovné ruky žiakov vytvorili prekrásne záložky do kníh zdo-

bené rozprávkovými témami, s veľkou radosťou  

a nadšením si zahrali divadielko a samozrejme, krásne roz-

právky si aj prečítali. Tým najmenším žiakom z 0-tých roční-

kov a prváčikom rozprávky prečítali ich pani učiteľky. Cie-

ľom bolo a aj je, aby sa žiaci skamarátili s knihou ako 

s najlepším priateľom, ktorý im otvorí dvere do krajiny rozprávok a fantázie. 

 



 
 Svetový deň sporenia sa   na 1. stupni niesol 

v duchu netradičných hrových aktivít. Žiaci narábali 

s manipulačnými eurami, zmenili sa na predavačov 

a kupujúcich, zisťovali čo má pre nich najväčšiu 

hodnotu,    na kúpu čoho alebo na aké aktivity si 

chcú sporiť finančné prostriedky.  

Krásu pestrofarebných listov jesene využili žiaci 

naplno pri tvorbe jesenných stromov. Slnečné hrejivé 

počasie vylákalo žiakov vonku do okolia školy i do par-

ku. To, že sú pre ľudí neodmysliteľnou súčasťou života, 

žiaci už vedia, no keď sa dozvedeli, že stromy môžu 

odovzdávať pozitívnu energiu, všetky okolité stromy 

skončili v objatí prvostupniarov.  

A v objatí určite boli aj starí rodičia, ktorým žiaci pripravili milé darčeky k ich sviatku - Úcta 

k starším. Zároveň si žiaci zahrali situačné scénky, ako sa správať k starším, ako im môžu pomôcť. Starší 

človek je ako zrejúca sa úroda, každým rokom je lepšia a múdrejšia a týmto sa riadili aj naši malí žiaci, kto-

rí boli potešiť dedkov a babky v stacionári v Jelšave. 

Pomaly odchádzajúcu jeseň žiaci ukončili halloweenskou online súťažou. Masky žiakov a ich pre-

strojenie prekypovali nápaditosťou, originalitou a veru aj strašidelnosťou. V niektorých triedach sa dokon-

ca ozývala hudba strigônskej a Svetlonosovej veselice. Nechýbali ani tekvičky a jesenné plody, ktoré zdo-

bili nielen chodby školy, ale i triedy. 

Nuž a šťastné a žiariace očká prvákov ste mohli vidieť na Pasovaní prvákov! Každý z nich sa kráľovi 

a kráľovnej predstavili krátkymi básničkami a pesničkami, predviedli im, čo sa už naučili. Za odmenu ich 

pasovali za právoplatných žiakov našej školskej rodiny. 

Na trón sa chystá zasadnúť Pani Zima. Žiaci sa už nevedia dočkať na jej blížiaci sa príchod. S ňou 

prichádzajú aj prekrásne zimné sviatky.  Žiaci sa preto rozhodli napísať list Ježiškovi. Teraz sú plní očakáva-

nia, kedy im Ježiško odpíše.  

Veríme, že naše klbko aktivít bude rásť a bude stále väčšie a väčšie. Už sa tešíme na ďalšie zážitky 

a príjemne a zábavne strávený čas v škole! 

 
 Mgr. Miriam Pániková 
         vedúca MZ 

 



 
  

 

 

V mesiaci november ubehli už tri mesiace, čo do školy nastúpili naši najmenší žiaci. Mali dosť času 
zvyknúť si na nové prostredie, na nových spolužiakov, učiteľov, na povinnosti.  

Zložením slávnostného sľubu prvákov ich naši deviataci – kráľ i kráľovná pasovali   za právoplat-
ných žiakov našej školy.  

  

Niektorí prváci z I. A a I. B triedy sa ochotne podelili s nami o svoje skúsenosti:  

Tešil/a si sa do školy? 

Miriam, I. A: Áno, najviac sa teším na matematiku. 

Erik, I. A: Áno, zaujíma ma učenie a baví ma písať.  

Jakub, I. A.: Áno, každý deň sa teším do školy. Niekedy zaspím, ale mamka ma našťastie zobudí.  

Eliška, I. B: Áno, lebo sa môžem učiť niečo nové. 

Hanka, I. B: Áno, lebo sa teším z učenia. 

 

Čo sa ti v škole najviac páči? Ktorý predmet máš najradšej? 

Miriam, I. A.: Páči sa mi byť v družine. Najviac sa teším na výtvarnú. 

Erik, I. A.: Že očakávaš, že príde iná učiteľka a vždy príde naša. Písať a sčítavať čísla na plus.  

Jakub, I.A.: Matematika, lebo mi veľmi dobre ide. Všetko, teším sa na všetko, aj na telesnú výchovu.  

Eliška, I. B: Trieda, spolužiaci, pani učiteľka. Čítanie a matematiku. 

Dominik, I. B: Telocvičňa. Telesnú výchovu. 

 

Kde bolo lepšie? V škole, či v škôlke?   

Miriam, I. A.: V škole, lebo sú tu kamarátky.  

Erik, I. A: V škole. Lebo tu mám kamarátov aj takých, ktorí neboli v škôlke. 

Jakub, I. A: Aj v škôlke bolo dobre, aj v škole je dobre. 

Eliška, I. B: V škôlke, lebo som sa mohla viacej hrať. 

Dominik, I. B: V škole, lebo sa učíme písať, počítať a kresliť. 

 



 

Vianočné hádanky 

 
 

 

 

Chodí, chodí pánko,  
červenú čiapku, kabát a batoh má, 
keď vyčistíš si čižmu, 
sladkosť ti do nej dá. 
                                       Kto je to? (MIKULÁŠ) 
 
Pečie mama, pečie babka, 
pomáhajú detičky, 
cesto hnedé, cesto sladké, 
treba im aj formičky. 
                                       Čo je to? (PERNÍČKY) 
 
Padá sniežik padá, na polia si sadá. 
Prefíkaná ryšaňa, zajačika hľadá. 
Jazykom sa zalizuje, 
huňatým chvostom vykyvuje. 
                                       Čo je to? (LÍŠKA) 
 
Biela pani prišla zas, 
všade vôkol biely jas. 
Sniežik padá na stráne, 
vytiahnime si sane. 
                                      Čo je to? (ZIMA) 
 
Vysoká je vysoká, rastie ako z vody, 
zelené pichliače má, obývačku zdobí. 
Keď príde ten pravý čas, vyzdobíme si ju, 
nájdeme si pod ňou darček, možno krásnu 
knihu. 
                                      Čo je to? (JEDLIČKA)                         
 
 
Žiaci z III.B triedy 

 

 
 

 
 

 

 

JA SOM 
Autor: René Rusnák 
Som silný ako byvol. 

A nežný ako ruža. 
Som spoľahlivý ako hodinky. 

A mám obrazotvornosť ako Harry Potter. 
Som štedrý ako Mikuláš. 

A odvážny ako vlk. 
Som ako mačiatko, 

keď som s mojou rodinou. 
Som René. 

 
JA SOM 

Autor: Michal Barčiš 
Som silný ako vlk. 
A nežný ako dúha. 

Som spoľahlivý ako mobil. 
A mám obrazotvornosť ako malé dieťa. 

Som štedrý ako Ježiško. 
A odvážny ako gepard. 

Som ako raketa, 
keď som v škole. 

Som Michal. 
 

JA SOM 
Autor: Alex Gérecz 
Som silný ako lev. 
A nežný ako hmla. 

Som spoľahlivý ako motor. 
A mám obrazotvornosť ako čarodejník. 

Som štedrý ako moja stará mama. 
A odvážny ako medveď. 

Som ako hviezda, 
keď som s otcom. 

Som Alex. 
 
Žiaci z III.A triedy 



 

JESEŇ  

autor: Janka Čočová, Mariana Milová 

(VII.A) 

Jeseň, jeseň farebná,                                                                   
vníma všetky farbivá.                                                                     

Žltá, oranžová, červená,                                                             
všetky farby pre teba.                                                                  
Ako vetrík poletuje,                                                                      

šarkan letí po oblohe.                                                                   
Deti do mlák skáču,                                                                       

jeseň tá je bez plaču. 

 

JESEŇ  

autor: Paulína Csonková, Lucia Bryndzá-
ková(VII.A) 

Šumí lístie sponad stromu,                                                              
padajú lístky z javoru.                                                                     

Jemný mráz štípe moje líčka,                                                     
červené sú ako ružička.                                                                   

Do taštičky zbieram lístie,                                                           
krásne jeseňou sfarbené.                                                             
Jeseň tá má šaty krásne,                                                               

všelijako zladené. 

 

JESEŇ 

autor: Adriana Boldiová, Romana Čočová 
(VII.A) 

Pandémia Ťa zaklína.                                                                  
Jeseň je však krásna,                                                                          

s farbami hrá sa.                                                                                  
V škole nie je žiadna drina,                                                         

učenie Ťa neomína.                                                                            
S jeseňou stres pominie,                                                                    
a veselé farby prinesie. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

JESEŇ 
autor: Martin Bartoš (VII.A) 

V dedine bol ráno jeleň,  
doniesol nám krásnu jeseň. 
Na streche vidím kopu lístia,  

treba zhrabať až do čista. 
Mráz už štípe, až do líčka 

Zahmlené mám z toho sklíčka. 
 

JESEŇ 

autor: Marko Baláž, Nelka Buchaľová 
(VII.A) 

Leto nám končí,                                                        
jeseň nám začína.                                                      

Tak poďte rýchlo deti,                                          
škola sa nám začína.                                              

Jeseň pekné farby má,                                            
tak veľmi pekne potešila nás.                                

Stromom dáva nové šaty,                                           
a nám dáva pekné časy. 

 

JESEŇ                                             

autor: Simon Bryndzák (VII.A) 

Lieta vietor šiky – miky,                                         
Hojdá všetky konáriky.                                            

Od večera do rána,                                                 
bude z toho zábava.                                                

Jeseň to je krásna vec,                                     
poďme všetci na tanec.                                        

Od večera do rána,                                               
muzika nám vyhráva. 



Žiaci VIII.A triedy sa popasovali s umeleckým opisom a vytvorili veľmi pekné príbehy...  

Javor 

Strom, menom Javor cukrový, je najúžasnejší v tom, že sa rozprestiera   

v parku a ochraňuje svojimi konármi ľudí. Keď chodia okolo neho, usmie-

vajú sa a žasnú nad jeho prekrásnymi konármi siahajúcimi až k nebu. Koná-

re, husto posiate lístkami, strážia malé sovíčatá, ktoré čakajú na svoju mat-

ku. Javor tu stojí už mnoho rokov a je domovom pre mnohé zvieratká. Vždy 

na jeseň zhodí svoje čarovné listy. V zime je možné vidieť deti, veselo sa 

hrajúce so snehom, ale i sýkorky sediace na jeho konároch. Teší sa na jar, 

keď mu znova narastú jeho žiarivé listy. Park opäť zozelenie, kvietky vytvoria koberec, po kto-

rom sa budú ľudia znova prechádzať, deti šantiť a vychutnávať oázu pokoja.  

                                 Arianka Lomejová (VIII.A) 

 

Javor 

Krásny javor s bohatými listami na konárikoch stojí 

v zelenom parku plnom ľudí, zvieratiek a krásnych rastlín. V teplom 

slnečnom dni sa na nás usmieva slniečko a zlatistými lúčmi nás hľadí 

po tvári. Modrá obloha sa leskne ako diamant. Pri nádhernej pre-

chádzke po parku si užívame hrejivé lúče, spievajúce vtáčiky, prí-

jemný vetrík, padanie farebných listov, vôňu sladkých nádherných 

kvetov. Zvieratká vykúkajú zo svojich obydlí.  

Blíži sa večer, slnečné teplé lúče a príjemné povetrie nás spre-

vádza nádhernou prechádzkou plnou zastávok, keď sa naše oči upriamia na farebnú prírodu 

a zvedavé zvieratká. Vetrík utíchne, slniečko zapadne, zvieratká sa skryjú do svojich domovov. 

Ostrý jesenný vzduch vystrieda mesiac. 

                              Sabínka Kolesárová  (VIII.A) 

 

 

Starý strom v parku 

Keď sa semienko stromu ocitne v kráľovstve Zeme, Matka Zem ho ochotne prijme 

a poskytne mu starostlivosť, aby sa mohol zakoreniť a rásť. 

Je však zvedavé ako malé dieťa a túži sa dozvedieť, čo sa 

skrýva nad pôdou. Prestrčí hlávku cez pôdu a očarí ho 

modré nebo a svetlo. Nabe- rie silu a ochotu a túži zistiť, čo 

je to záhrada. A tak rastie a vystiera ruky v podobe koná-

rov čo najbližšie k nebu. Začína sa mu formovať postava 

a rásť prvé zelené vlasy. Z konárov sa stávajú mocné ha-

luze. Každé ročné obdobie ho oblečie do iných šiat. Matka 

príroda ho šatí raz do červe- na, inokedy do zelena či biela. 

Nikdy nie je sám. Pravidel- ne k nemu na návštevu prilieta 

vetrík a šantí s jeho listami, ktoré od radosti šuchocú. Inokedy k nemu priletí vtáčik speváčik ale-

bo prekrásny motýľ. Stáva sa aj domovom pre svojich lesných priateľov.  

                                   Šimon Fertö (VIII.A) 

 



     Prinášame rozhovor s naším bývalým žiakom  deviata-

kom. Rozhodli sme sa vyspovedať  Janka Boldiša, ktorý 

od septembra navštevuje Strednú priemyselnú školu  

dopravnú vo Zvolene.  Janko nám prezradil nie len to, 

ako sa mu darí na novej škole, ale aj to aké plány má bu-

dúcnosti. 

     1. V septembri si nastúpil na novú školu . Ako sa ti v  

        nej zatiaľ  páči?  

Zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Noví spolužiaci, noví učitelia, nová trieda. Ale postupne som 

si zvykol a môžem povedať „SUPER ŠKOLA“. 

2. Prečo si sa práve rozhodol študovať na Strednej priemysel škole dopravnej 

odbor technika a prevádzka dopravy.  

Od malička som technickejší typ, a zaoberal som sa autami. Ockovi som rád 

pomohol v dielni. A nie je tajomstvom, že aj pretekám. Preto som si vybral 

taký odbor, o ktorom viem že ma baví a bude baviť.  

3. Ako sa zmenil tvoj život po nástupe n a strednú školu? 

Zmeny sú veľké :-) Cez týždeň bývam na internáte, kde sa musím postarať 

sám o sebe. Spoznal som nových ľudí. Nie som už na dedine, predsa Zvolen je 

väčšie mesto. Hlavne sa mi otvoril svet a mám kopec nových možností,  ktoré 

som doteraz nemal. Skrátka dospievam :-) 

 4. Aká je tvoja najkrajšia spomienka na našu základnú školu?  

Spomienok je veľa :-) No najčerstvejšia spomienka, ktorá sa 

mi vynára pri čítaní tejto otázky, sú dvere, ktoré som zničil na konci devia-

teho ročníka. S prúsermi som bol kamarát :-) 

      5. Aké plány máš do budúcnosti?  

 V prvom rade chcem dokončiť školu a zmaturovať.     Dú-

fam, že sa mi podarí dostať aj na nejakú vysokú školu a ro-

biť to čo ma baví.  



 

Predvianočné obdobie začína na prelome novembra a decembra prvou 
adventnou nedeľou a trvá v priebehu 4 týždňov do Štedrého dňa. Ad-

vent je podľa cirkevného kalendára pôstnym obdobím, kedy sa nekonali 
ani tanečné zábavy ani svadby. Vianoce prechádzajú do sviatkov novo-

ročných. Vianočné obdobie končí sviatkom Troch kráľov, po ktorom začí-
na v ľudovom kalendári bujaré fašiangové obdobie. 

Ako sa slávia Vianoce v šírom svete?  

Vianoce na Cypre 

Oslavujú sa až 25.decembra. Ráno idú všetci do kostola, potom spoloč-
ne obedujú. Podľa anglickej tradície pripravujú pečenú morku a typický 
grécky šalát. Z domu do domu chodia skupiny mladých ľudí, spievajú ko-
ledy a nosia drevenú loďku, ktorá symbolizuje dominantné postavenie 

starovekých Grékov na mori. 

 

Sviatky vo Francúzsku 

Rodiny vo Francúzsku slávia Štedrý deň spoločne. Večer si deti položia 
topánky pred krb a čakajú, že im ich Pete Noel naplní darčekmi. 

O polnoci tradične počúvajú reveillon, čo znamená budíček alebo prvé 
volanie dňa. Na severe Francúzska deti dostávajú darčeky už 

6.decembra – deň sv. Mikuláša. 

 

Sviatky v Izraeli 

„Hlavným mestom Vianoc“ je Betlehem. Počas Vianoc sa Svätá zem – 
Izrael tradične zapĺňa množstvom pútnikov, ktorí sem prichádzajú sláviť 

sviatky.           



MEDOVNÍKY 

Suroviny: 

1 kg hladkej múky 

380 g teplého medu 

300 g práškového cukru  

120 g maslo  

4  vajcia 

2 KL sódy bicarbóny 

1 KL škorice 

5 ks roztlčených klinčekov 

1 vajce na potieranie 

Postup 

1) Všetky prísady zmiesime vo väčšej miske, vypracujeme hladké cesto a necháme postáť v chladničke najmenej 

1 hodinu.  

2) Na pripravenej doske cesto rozvaľkáme na hrúbku cca 3-4 mm a s formičkami vykrajujeme medovníky. Ukla-

dáme na plech pokrytý papierom na pečenie.  

3) Ozdobíme orieškom, alebo mandľou a dáme piecť do rúry na cca 8 min.  

4) Po upečení medovníky potrieme vyšľahaným vajíčkom.  

5) Ozdobíme bielkovou polevou.                                   

 SÚŤAŽNÁ ÚLOHA:  Ak dávate na hodinách ANJ pozor, určite nebudete mať problém doplniť     

anglické výrazy  :-) 

HONEY COOKIES   

Ingredients: 
1 kg a) _________ 
380 g warm honey 
300 g powdered b)________ 
120 g c) ________  
4 eggs 
2 tea spoon of baking soda 
1 tea spoon of d) _______ 
5 pcs of grounded cloves 
 1 egg for brushing cookies 
 

 
Instructions 
1.  Put all the ingredients into a large e)_________ and form a smooth dough. Refrigerate for at least 

an hour. 

2. Roll it out cca 3-4 mm thin and cut out your favourite shapes. Place them on a baking tray with bak-

ing sheet on. 

3. Decorate with f)__________ or almonds and bake them for about 8 minutes in 180 C degrees.  

4. After taking them out of the oven, brush them immediately with beaten g)_________.  

5. h)_________ them with icing.  

 



Poloha a história mesta Jelšava 
 

Mesto Jelšava je mestom s bohatou železiarskou a baníckou tra-
díciou ako i remeselnou výrobou. Rozprestiera sa v Slovenskom rudo-
horí medzi celkami Revúcka vrchovina, Slovenský kras a Rimavská kotli-
na. Samotné mesto leží na ľavom brehu rieky Muráň.  Nachádza sa      
na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta.  Administratívne patrí  do Revúckeho okresu Bansko-
bystrického kraja. V súčasnosti má Jelšava približne 3 200 obyvateľov. 

Prvá písomná zmienka o Jelšave pochádza z listiny kráľa Bela IV. z roku 1243, ktorou kráľ daroval 
časť Muránskej doliny po tzv. hrad Jelšavu a celé Štítnické panstvo Filipovi a Dietrichovi Bebekovcom    
za zásluhy v bojoch.  

V 14. storočí došlo k príchodu nemeckých kolonistov, baníkov, ktorí začali ťažiť  železnú rudu.  
V roku 1552 kráľ Ferdinand I. udelil Jelšave právo meča. V roku 1556 mesto vyplienili a zapálili 

Turci, pričom zomrelo 452 občanov a 400 bolo zajatých. Po obnove mesta v ňom pôsobilo viacero reme-
selných cechov, zameraných sa na spracovanie kovov, významní boli najmä zvonkári. V roku 1573 v okolí 
Jelšavy fungovalo 5 hút a 4 hámre na spracovanie železa a iných kovov.  

V rokoch 1709 - 1710 doľahla na krajinu veľká pohroma. Bol to mor a v Jelšave naň zomrelo 1408 
ľudí. Ďalšie nešťastie postihlo mesto v roku 1829, kedy požiar zničil viac ako polovicu mesta, zhoreli 
i kostoly a mestské budovy. 

Od 17. storočia Jelšava strácala banícky ráz a význam nadobudli remeslá, kým v roku 1880 nebol 
v okolí objavený magnezit.  

Pre potreby obyvateľov bola v roku 1750 
zriadená prvá lekáreň  na Gemeri. 

V roku 1893 došlo k uvedeniu   do pre-
vádzky železničnej trate z Plešivca do Muráňa, 
ktorá prechádzala cez Jelšavu a umožnila rozvoj 
miestneho priemyslu. 

Počas druhej svetovej vojny,  v roku 1938, 
na základe Viedenského arbitrážneho rozhodnutia 
mesto Jelšava pripadlo Maďarsku.  

V roku 1968 bola v Jelšave umiestnená sil-
ná posádka sovietskej armády. Sovietske vojská 
mesto opustili 19. decembra 1990.  

 
Mgr. Emília Simanová 

 
 

Milí žiaci, ak ste si pozorne prečítali text o histórii Jelšavy, budete vedieť odpovedať  
na otázky:  
1. Z ktorého roku pochádza 1. písomná zmienka o Jelšave?  
2.  Ako sa volá rieka, ktorá tečie popri Jelšave? 
3. Aká pohroma postihla mesto Jelšava v roku 1709? 
4. V ktorom roku bola zriadená prvá lekáreň na Gemeri?  
5. Čo bolo objavené v okolí Jelšavy v roku 1880? 

Súťaž 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Belo_IV.
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mur%C3%A1nska_dolina&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADtnik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolsk%C3%BD_vp%C3%A1d_do_Uhorska
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnezit
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_tra%C5%A5_Ple%C5%A1ivec_%E2%80%93_Mur%C3%A1%C5%88


1. Ktorým smerom ide autobus? Doľava alebo doprava?  

2. V každej vete vyhľadajte a napíšte pomenovanie stromu.  

3. Hádaj na čo myslím! Ak uhádnete, napíšte názov zvieraťa a nakreslite ho.  



PÁTRAME V HISTÓRII  

Veľkomoravské obdobie predstavuje veľmi významnú etapu našich najstarších dejín 

Vyrieš krížovku a doplň slovo do tajničky, ktorá sa týka práve tohto historického obdobia.  

 

 
 

 

 
 

TAJNIČKA: Po príchode na Veľkú Moravu sa Konštantín a Metod usadili v jednom z hlavných cen-

tier Veľkomoravskej ríše  –  v hradisku __ __ __ __ __ __ __ __ __ .  

1.                        

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                               

7.                               

8.                               

9.                          

1. Človek vykonávajúci misijnú činnosť  

2. Meno nitrianskeho kniežaťa   

3. Prvé slovanské písmo    

4. Najvýznamnejší panovník Veľkej Moravy 

5. Rehoľné meno Konštantína   

6. Jazyk, v ktorom kázali franskí kňazi  

7. Titul veľkomoravského panovníka   

8. Písmo, ktoré vzniklo zjednodušením hlaholiky 

9. Hlava katolíckej cirkvi    



 

Aké číslo má byť namiesto 

otáznika??? 

ČÍSLA 

Zistite, koľko mobilov môže byť 

nabíjaných naraz za 

predpokladu: 

jeden mobil = jedna nabíjačka. 

MOBIL 

Nájdi 

štvorce, 

ktoré nie sú 

prepojené so 

žiadnym 

iným 

štvorcom. 

Š TVORCE 



MILÉ DIEVČATÁ A CHLAPCI !  

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

pisu 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, daj-

te 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 posielajte cez portál bezkriedy, neza-

budnúť označiť správu ako „Ješko odpovede“ a do 31.01.2022 doručte pani učiteľke Juhá-

rove alebo Vojtechovskej, čakajú na Vás zaujímavé ceny :-)  

Za príspevky ďakujeme pani učiteľkám: Mgr. Miriam Pánikovej, Mgr. Martine 

Vrancovej, Mgr. Petre Kanabovej, Mgr. Martine Hrivnákovej, Mgr. Martine Štullerovej, 

Mgr. Stanislave Skrutekovej, Mgr, Martine Kolesárovej, Mgr. Emílii Simanovej. Veľká 

vďaka patrí naším žiakom z III.A, III.B, VII.A a VIII.A triedy, ktorí sa zahrali na malých 

spisovateľov . 

Na vaše ďalšie návrhy sa teší redakčná rada.  

Redakčná rada: Mgr. V. Juhárová, Mgr. S. Vojtechovská 


