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Milí čitatelia,  

 

školský rok nám opäť rýchlo zbehol. Onedlho budeme bilancovať a za svoje úsilie dostane-

me vysvedčenie. Možno budú aj takí, ktorí budú smutní, pretože vysvedčenie nebude podľa 

ich predstáv. Musia si vstúpiť do svedomia a o rok byť zodpovednejší :-)  

 Všetkých nás však čakajú zaslúžené prázdniny. Cez ne budeme prežívať krásne chví-

le s hrejivými lúčmi a predovšetkým sa zabávať so svojimi blízkymi. Musíme však pove-

dať, že aj v škole bola zábava, a to vďaka aktivitám, ktorých bolo neúrekom a na ktoré bu-

deme spomínať.  

 A spomínať na našu školu budú aj naši deviataci, ktorí sa onedlho rozpŕchnu na stred-

né školy. Želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a všetkým prejeme prázdninové dni 

plné slnka, radosti a pohody. 

 

            Redakčná rada 



 

 

                                                                                                                                                                                     

 



Súčasťou programu  Dní mesta Jelšava bolo odovzdávanie ocenení našim úspešným žiakom, ktorí 

tento školský rok reprezentovali školu na vedomostných, športových a kultúrnych podujatiach.  

Ocenenie z rúk riaditeľky školy za školský rok 2021/2022 prevzali:  

Jakub Hrivnák, Michal Barčiš, Tomas Jurek, Sabina Kolesárová, Marcela Rohárová, Laura Semano-

vá, Elizabeth Farkašová, Tamara Máteová, Nikolas Macko, David Poperník, Nela Nikitinská, Nina 

Palicová, Natália Pirochová, Barbora Mušuková, Sarah Hlaváčová, Mária Grláková, Chiara Donová, 

Nela Buchaľová, Veronika Lalíková.  

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších rokoch.  



 

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci! 

 

Dnes sa pre mnohých niečo končí, no pre mnohých sa niečo ešte len začína. Končí sa ďalší škol-
ský rok, no začínajú sa prázdniny. Už onedlho budeme mať v rukách vysvedčenia a s radosťou i úľavou 
pôjdeme domov. Pre vás, milí spolužiaci, sa skončil len jeden z mnohých školských rokov na tejto zá-
kladnej škole. Načo sa obzerať späť? Veď čoskoro sa všetci znovu stretnete pred bránami tejto školy.  

My, deviataci, tu už však medzi vami stáť nebudeme. Budeme každý na inej škole. Pre nás sa tam 
začne nielen nový školský rok, ale aj nový život na strednej škole. Pre vás sa tu začne len ďalší školský 
rok. Pre niekoho posledný, pre iného prvý. My tu však končíme.  

Ale začínali sme TU. Základná škola nám dala základy vzdelania – naučili sme sa písať, čítať, 
počítať, neskôr aj tie náročnejšie veci. Dnes nám už fyzika, matematika, chémia, nemčina, či iné pred-
mety nerobia až taký problém.  

V škole sme sa naučili i to, čo nenájdete v učebniciach, čo sa na hodinách nevysvetľuje. Pochopi-
li sme medziľudské vzťahy, vzťahy medzi spolužiakmi, medzi žiakom a učiteľom. V škole sme spoznali 
zopár skvelých ľudí, možno začiatok na celoživotné priateľstvá. S kamarátmi všetko išlo ľahšie.  

Vám, milí učitelia, ďakujeme za to, že ste nás viedli cestičkou vzdelania. Poctivo ste nás pripravi-
li na život na strednej škole. Venovali ste sa nám s láskou a pomáhali ste nám prehrýzť sa učivom zá-
kladnej školy. Veríme, že na nás budete spomínať len v dobrom, aj napriek tomu, že sme neboli vždy 
takí, ako ste si predstavovali a ako by sa patrilo.  

Pani riaditeľka, ďakujeme i vám. Vy ste bdeli nad naším vzdelaním a dozerali ste na všetko.  
V neposlednom rade patrí naša vďaka i vám, milí spolužiaci. Mnohí máme medzi vami kamará-

tov či súrodencov. Tak nás nesklamte a snažte sa pokračovať v našich šľapajach. Či už v športe alebo 
v učení. Veríme, že budete úspešní vo všetkom, do čoho sa pustíte. 

Našich deväť rokov na tejto škole uplynulo, no čakajú na nás ďalšie, ale na inej škole. Preto sa 
s vami všetkými lúčime a želáme veľa šťastia. Ešte raz vám všetkým ďakujeme a dovidenia! 

            Žiaci IX.A a IX.B triedy 

 



 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cez prázdniny budem oddychovať, kúpať sa, 

kosiť trávu a chodiť na ryby.           A. Gérecz 

Pôjdem k tete do Štítnika na prázdniny a kúpať 

sa na Hrádok.                                   T. Súkeník 

Teším sa na futbalový tréningový týždeň v Revú-

cej, navštívim tetu v Prahe a chcem ochutnať 

vodu v Tisovci.                                     D. Samko 

Budem sa hrať v domčeku na strome, oddycho-

vať od úloh, prechádzky do prírody a užívať si 

pol hodinu hrania hier.                         M. Barčiš 

Cez leto budem pomáhať starkej a kúpať sa    

v bazéne.                                      V. Samková 

Navštívim Energypark v Poľsku a teším sa 

na skákanie na trampolíne.            R. Novák 

S rodinou budem chodiť na výlety. Navštívi-

me Muránsky hrad, Jelšavský hrad a pôjde-

me i na Skalku.                            R. Rusnák 

Ešte neviem.                               J. Zubajová 

Keby som vyhral milión eur, tak pôjdem do Japonska.     

                                                   L. Súkeník    

Ako plánujú stráviť letné prázdniny, nám prezradili  žiaci III. A triedy. 



Leto  

    (umelecký opis) 

 Leto – najkrajšie ročné obdobie. Pani Jar Odo-

vzdáva svoju moc a žezlo Kráľovnej tepla. V človeku 

prebieha množstvo pocitov. A príroda?  Jednoducho 

príroda, má svoje čaro. 

 Príroda sa zaodela do zeleného rúcha, zubaté sln-

ko vystriedali teplé lúče. Proces prebúdzania prírody je 

ukončený. Svet srší životom, cítiť to z každej strany. 

Na najvyšších malebných štítoch prekrásnych hôr sa 

sneh pomaly, ale isto roztápa a jeho vody v podobe sĺz vtekajú do údolí, ktoré sú preplnená novým ži-

votom. Navôkol počuť vtáčí koncert, ktorý sa ozýva z bohatých korún stromov.  

 Jeden z najkrajších letných pohľadov je pohľad na more. Nad hladinou mora vidieť nízky let ča-

jok a počúvať ich neutíchajúci štebot. Krvavé lúče zapadajúceho slnka akoby hovorili odchádzajúcemu   

dňu: ,,Zbohom!“ So zavretými očami do piesku hebkého ako koberec zaboriť nohy a nechať sa unášať 

atmosférou. Vo vode čistej ako kryštál sa ponúka morský svet akoby namaľovaný na plátne svetozná-

meho maliara. Vieto sa hrá na skrývačku s vodou, vlní ju ako závoj nevesty.  

 Tak ako končí deň i noc, i toto najúchvatnejšie ročné obdobie musí skončiť. Stromy sa začínajú 
zaodievať do farebných šiat, štebot vtákov je zriedkavejší. Kráľovná tepla odovzdáva žezlo pani Jeseni. 

                    Jakub Hrivnák, VII.A   



Tipy na výlety v našom regióne počas letných prázdnin 

Prírodné krásy 

 Blížia sa prázdniny a dostatok voľného času a teplé počasie nás vyzý-

vajú na lepšie spoznávanie prírodných krás nášho okolia.    

 Uvidieť mesto Jelšava ako na dlani umožní turistická vychádzka    

na vrch Skalka, ktorý sa vypína nad mestom.  

 Náučný chodník Hrádok je označený zelenou turistickou značkou, 

má kruhovú trasu s trinástimi zastávkami v dĺžke asi 3,7 km. Začína          

a končí pred Hotelom Hrádok. Je vhodný pre všetky vekové kategórie      

a prechod ním, trvá asi 50 minút.  

Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Re-

vúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom na vrchu Hrádok. Je jednou z troch 

sprístupnených aragonitových jaskýň na svete, jedinou v Európe. Vďaka svojmu 

významu a unikátnej aragonitovej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najznámejší aragonitový útvar jasky-

ne pomenovali Srdce Hrádku.  

Približne od marca do konca septembra môžete na Sysľovisku Biele vody  

pozorovať jednu z najpočetnejších kolónií sysľa pasienkového na Slovensku. Ma-

ličké pôvabné stvorenia sú zákonom chránené živočíchy, najaktívnejšie počas sl-

nečných dní. Prídu až do tesnej blízkosti človeka, je ich možné prikrmovať, ale len 

vhodnou stravou. Napr.: slnečnicou, orechmi, jabĺčkami, jačmeňom, mrkvou 

a ovsom, aby ste im neublížili. 

Máme to šťastie, že naše mesto Jelšava sa nachádza na rozhraní  Slovenského rudohoria a Sloven-

ského krasu. Na krasových planinách vzniklo  viac ako 1000 jaskýň a priepastí. Medzi sprístupnené jas-

kyne, ktoré sa oplatí vidieť na vlastné oči patria Gombasecká jaskyňa a jaskyňa Domica. Obe sú zara-

dené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Gombasecká jaskyňa sa na-

chádza asi 25 km od Jelšavy.  Pri hraniciach s Maďarskom je možné navštíviť jaskyňu Domica, ktorá po-

núka pri priaznivom stave vody prehliadku s plavbou po podzemnej riečke Styx.  

Náš región nám ponúka veľa nádherných a zaujímavých miest v prírode.  Nielen tie, čo sme spo-

menuli. Stačí ich navštíviť a pokochať sa ich krásou.  

 
Milí žiaci,  
budeme radi, ak nám na Vašich potulkách cez prázdniny odfotíte prírodné krásy nášho 
regiónu. Fotky s názvom miesta nám pošlite  na www.bezkriedy.sk  - p. učiteľke Mgr. Soni 
Vojtechovskej.  Najaktívnejších fotografov odmeníme.  

Súťaž 



 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

     





MILÉ DIEVČATÁ A CHLAPCI !  

 

 A je to tu!  Koniec školského roka, rozlúčka so školou a začiatok prázdnin. Posledné 

úsmevy, objatia, stisky rúk .... a možno aj slzy. To nás všetkých, žiakov a učiteľov, čaká na 

konci školského roka. A potom už len dva mesiace užívania si prázdninových dní, v ktorých 

si užijeme všetko, na čo len budeme mať chuť a doteraz sme na to nemali čas. Keď sa ob-

zrieme za školským rokom, ktorý onedlho zatvorí svoje brány, prežili sme ho aktívne, a to 

učitelia aj žiaci, v plnom nasadení v rôznych aktivitách, súťažiach a, samozrejme, aj v uče-

ní. Všetci sme opäť o rok starší, ale, dúfam, aj skúsenejší. Tí, čo sa snažili, budú určite spo-

kojní so svojím vysvedčením, a tí ostatní skúsia svoje výsledky zlepšiť, ale už v novom 

školskom roku. Ak sa budú snažiť, určite sa im to podarí :-)  

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispievali do školského časopisu. Želáme im veľa elánu a 

chuti písať a tvoriť aj naďalej. Na záver všetkým prajem teplé leto a pekné zážitky.  

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


