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Slovo na úvod  

 

Milí čitatelia, 

cítite v ovzduší omamnú vôňu ihličia a medovníkov? Vnímate tú pokojnú 

atmosféru? Vidíte snehové vločky pomaličky tancovať za oknom? Tak to 

je ono - prišla dlho očakávaná zima a s ňou aj nové číslo školského časo-

pisu JEŠKO. 

Ak sa chceš aj ty podieľať na tvorbe časopisu alebo máš skvelý nápad na 

článok, ktorý by zaujal, prípadne rád kreslíš, neváhaj a pridaj sa k nám! 

Osloviť nás môžeš nielen na školskej chodbe, ale aj na facebooku.  

Čo Vás čaká po otvorení tohto zimného vydania? Určite zaujímavé člán-

ky o tom, čo sa udialo na našej škole v Jelšave. Nezabudli sme ani na 

tvorbu našich žiakov, či zábavné okienko. Toto číslo časopisu sme pre 

Vás pripravili ako malý vianočný darček vo sviatočnom kabáte. Tak už 

neváhajte a začnite ho rozbaľovať stranu za stranou :-) 

                 Redakčná rada  



 Sme žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí získali dôveru svojich spolužiakov. Naším poslaním je riešiť vý-

chovno-vzdelávacie problémy, navrhovať konkrétne zlepšenia činností na škole a byť aktívni pri organizo-

vaní mimoškolskej činnosti žiakov. V šk. roku 2022/23 pracujeme v  tomto zložení :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Čo sme stihli?   

• osadiť  novú schránku dôvery  

• aktualizovať parlamentnú nástenku 

• vyhlásiť súťaž o najkrajšiu tekvicu 

• zorganizovať zbierku pre záchytnú stanicu túlavých psíkov 

• Mikuláš na škole 

• Vianočná pošta pre seniorov 

• Vianočná burza  

 

 

 

Ako sa môžeš zapojiť aj ty?  

Svoje nápady, návrhy môžeš odovzdaj  predsedovi svojej triedy, alebo ich napíš papierik a vhoď do schrán-

ky dôvery :-) 

Predseda ŽP: Jakub Hrivnák 

Podpredseda ŽP: Marcela Rohárová  

Pedagogický koordinátor : Mgr. Petra Kanabová 



 

 

  

 

 

  

 

 Dňa 19. novembra si každoročne pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zne-
užívania detí, ktorý bol vyhlásený Svetovou ženskou organizáciou v roku 2000. Aj keď sa 
môže zdať, že ochrana detí je iba záležitosťou dospelých, aj  žiaci musia  poznať svoje prá-
va, vedieť rozlíšiť týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc.  

 A čo to týranie vlastne je? Týranie je akékoľvek nenáhodné, neprijateľné, vedomé i 
nevedomé konanie  osoby voči dieťaťu, ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský 
stav dieťaťa. A aby hlas detí bolo ešte viac počuť, aj  naša škola sa pri príležitosti tohto sve-
tového dňa zapojila do podujatia s názvom „Bubnovačka“, ktorá má za úlohu symbolicky 
upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím.  Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít 
zameraných na prevenciu týrania a zneužívania detí, a to  bubnovaním na hodine hudob-
nej výchovy, kreslením plagátov a rozhovormi na tému násilie. Vybraní žiaci sa zúčastnili aj 
okresnej detskej konferencie s názvom „Šírim dobro, teda som“, na ktorej sa odprezento-
vali divadielkom na tému - 

„Čo mi môžu vziať sociálne siete“. 

Mgr. Zoja Bagacsová 

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je 

milované“. 

 Giovanni Bosco  



 

 



No hodinách  vlastivedy naši štvrtáčikovia so svojou pani učiteľkou praco-

vali na projekte. Žiaci vyrábali pohľadnicu Vysokých Tatier, keďže sa o nich 

učili. Z jednej strany nakreslili Vysoké Tatry a z druhej strany text a adresu 

komu pozdrav z Tatier posielajú.   

 



 

 

 Akčný tím pre projekt Elektroodpad Dopad počas piatich vyučovacích dní od 21.11. 

do 25.11. 2022 navštívil všetkých desať  tried na 1.stupni našej ZŠ. Cieľom bolo oboznámiť 

svojich mladších spolužiakov o projekte zberu starého, nefunkčného a nepotrebného elek-

troodpadu. V úvode žiakom predstavili pojem elektrospotrebič, pýtali sa na najbežnejšie 

používané zariadenia v domácnosti a čo s nimi, keď sa už pokazia.  

 V závere učenia riešili problematiku recyklácie starých elektrozariadení. Zopakovali 

si aj triedenie odpadu, ktoré sme zaviedli od minulého školského roka  na našej škole. Na 

samostatnú prácu si žiaci zvolili pracovné listy s tematikou elektroodpadu, osemsmerovky, 

vyfarbovanie a pre šikovnejších aj doplňovačku. Prezentácie na tému elektroodpadu si vy-

tvorili žiaci na hodine informatiky, vybrali sme potom tie najvhodnejšie na rovesnícke 

vzdelávanie. 

 

Akčný tím: 

 

 Patrik Jankóšik 

Dominik Hencel 

Tamara Samková 

Natália Portelekiová 

Valentína Donová 

Tamara Bryndzáková 

Elizka Farkašová 

Janka Sajbenová 

Nelka Nikitínska 

Nina Palicová 

Dávid Poperník 

Marek Javorčík 



        Zima prichádza 

 

Vianočný stromček v izbe žiari, 

Ježiško vie robiť čary. 

Vonku veľmi krásne sneží, 

každý jeden človek beží. 

 

V kuchyni rozvoniavajú medovníčky sladučké, 

Anjelici si spievajú v malej izbičke, 

zvonček pod stromčekom zvoní, 

keď Ježiško k nám priletí. 

Na stromoch sú svetielka, 

rozžiaria nám celý svet, 

to sú naše Vianoce, 

keď sa vôkol nás všetko 

pekne ligoce. 

 

                                                               Žiaci V.A  

 

Vianočný čas 

 

Prišiel vianočný čas, 

guľovačka prišla zas. 

Medovník už vonia z rúry, 

sneh pokryl domy i stromy. 

Darčeky doniesol zas 

slávny Santa Klaus. 

Z kostola hrá pekná koleda, 

nech sa nám láska, zdravie,  

šťastie po celý rok dopĺňa. 

 

Žiaci V.A 

 

 

 

 

Zvonček malý 

 

Zvoní, zvoní zvonček malý, 

Vianoce sú pred dverami. 

Rozvoniava celý dom, 

vianočný je hlavný stôl. 

 

Bodaj by Ježiško priniesol to,  

čo treba v rodine, 

lásku, zdravie, pokoj jedine. 

Žiaci V.A 

Vianoce 

 

Vianoce mám najradšej,  

keď sme všetci spolu.  

Nikto sa nemračí, 

nikto nemá smolu. 

Spoločne sa hráme, potom 

rozprávame,  

máme čas si povedať,  

že sa radi máme. 

 

Kolesár Tomáš, VI.A 

 

Zima 

 

Zima je tu opäť zas,  

tak poď von ty môj kamarát. 

Sneží nám tu furt a stále,  

tak poď von a nevrav to mame. 

Vianočné trh tu zase máme,  

tak poď kúpime si sladké aj slané. 

Vianoce sú tu zas a zas,  

tak užívajme si ich každý rok viac a viac. 

 

Buchaľová Nellis Daniela, VIII.A 





 

 

          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.       

 Za príspevky ďakujeme pani učiteľkám PaedDr. Martine Vrancovej, Mgr. Petre Kana-

bovej, Mgr. Stanke Skrutekovej, Mgr. Zoji Bágacsovej a šikovným žiakom.  

 Na vaše ďalšie návrhy sa teší redakčná rada: Mgr. Veronika Juhárová a Mgr. Martina 

Štullerová. 

 

 

 

 

Do nového roku veľa šťastia, lebo je 

krásne, 

 veľa zdravia, lebo je vzácne, 

 veľa lásky, lebo jej je málo 

 a veľa všetkého, čo by za to stálo.   


