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schopných mužov. Kalište ako jediné zo 101 vypálených obcí
na území Slovenska zostalo tak, ako ho zanechali vrahovia - len
dva celé domy, kaplnka a základy zhorených domov...
Dnes na pamiatku všetkých obetí stojí v Kališti pamätník, pri
ktorom sme so žiakmi ako spomienku na obete a tragédiu zapá
lili sviečku. Zničená osada sa premenila na miesto piety a spomie
nok a život v nej predsa len pulzuje. Stal sa z nej historický
skanzen, ktorý je svedectvom nacistických zverstiev a ľudského
utrpenia i symbolom všetkých vypálených obcí na Slovensku.
Mgr. Martina Hrivnáková

Výchova k manželstvu a rodičovstvu
V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 07.09.2018
konala beseda so žiačkami 7. a 8. ročníka. Ako po minulé roky,
tak aj tento školský rok dostala naša škola ponuku uskutočnenia
besedy od MP Education, s. r. o., s ktorou dlhodobo spolupra
cujeme. Pani Mgr. V. Holecová viedla besedu s dievčatami
na tému dospievanie. Cieľom programu „Čas premien - medzi
nami dievčatami" bolo umožniť dievčatám pochopiť fyzické
a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo nimi už
prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou
ich vývoja.
Dievčatá získali základné vedomosti o anatómii a fyziológii
ľudského tela. Školiteľka im vysvetlila rôzne podoby dospievania,
fyzického, psychického alebo sociálneho vývoja. Vďaka profe
sionálnemu prístupu školiteľky sa naše žiačky aktívne zapájali
do diskusie. Na konci bola každá žiačka odmenená hygienickým
balíčkom. Verím, že sa dozvedeli informácie prospešné v ich
ďalšom vývine.
Mgr. Martina Hrivnáková
Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Európsky deň jazykov
V stredu 26. septembra 2018 sme spolu s celou Európou
oslavovali sviatok európskych jazykov. Šesť dobrovoľníkov
z Francúzska, Nemecka a Katalánska, pracujúcich v organizácii
YMCA v Jelšave, prezentovali na hodinách anglického jazyka
život, kultúru a tradičné jedlá z ich rodných krajín.

Pohybom za zdravé srdce - 3. ročník
Svetový deň srdca sme si v Jelšave pripomenuli aj tohto
roku, a to v stredu 26. septembra. Pracovníci komunitného
centra už po tretíkrát pripravili pre všetkých obyvateľov mesta
preventívnu športovú aktivitu „Pohybom za zdravé srdce".
Aktivita bola určená tým, ktorým nie je ľahostajné ich zdravie
a chcú pre seba niečo urobiť v rámci prevencie srdcovo
cievnych ochorení.
V miestnom parku na novootvorenej INLINE DRÁHE, bola
pre účastníkov pripravená trasa, ktorú mohli podľa svojich
schopností a zdravotného stavu absolvovať behom alebo
chôdzou. Pekné počasie, dobrá nálada a ochota urobiť niečo
pre svoje zdravie predurčilo túto aktivitu k úspechu, počet
účastníkov prekročil číslo tristo.

Pre účastníkov aktivity - deti zo základnej školy, špeciálnej
základnej školy, seniorov z klubu dôchodcov, denného stacionára
i ďalších obyvateľov mesta bolo v cieli pripravené občerstvenie,
pitný režim a spomienkový darček v tvare srdca. Všetci sme tiež
ochutnali skvelé kapustové pagáčiky, ktoré napiekli seniorky
z klubu dôchodcov a občerstvili sme sa minerálkou.
Každý, kto mal záujem, mal možnosť dať si odmerať tlak
a tep srdca a diskutovať na tému prevencia srdcovo cievnych
ochorení. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili a rozhodli sa
v tento slnečný, jesenný deň športovať.
Zuzana Majorosová
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Olympijské hry 2018
Dňa 14.09.2018 sa na mestskom futbalovom štadióne konali
3. Olympijské hry pre deti z Jelšavy. Pôvodne boli naplánované
na prázdninovú časť v auguste, ale vysoké teploty nám neumož
nili ich uskutočniť. Rozhodli sme sa, že ich presunieme na vhodnejší
dátum, teda na september.

Žiaci sa ich pýtali v angličtine na rôzne zaujímavosti, pri
ktorých sa zabavili a naučili nové slová či frázy z rôznych
svetových jazykov. Taktiež mali možnosť zažiť, že anglicky sa
dorozumejú aj v iných častiach Európy a anglický jazyk sa učia
aj študenti v západnej Európe. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
s dobrovoľníkmi, ktorí sa budú pravidelne zúčastňovať hodín
anglického jazyka.
Mgr. Martina Kolesárová, Zuzana Michalová

Olympijských hier sa zúčastnili žiaci školskej družiny v počte
15. Pripravili sme pre nich 7 disciplín: člnkový beh, skok
do diaľky, ľah sed za 1 minútu, streľba na terč, hod kriketovou

