Motto Ježka:

Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, preţiť a dozvedieť.

(redakčná rada)

Očami Ježka (miesto editoriálu):
Pôvodne som Vás chcela jednoducho privítať
Bohuţiaľ, skúsenosť, ktorú som nadobudla počas
v novom školskom roku, zaţelať, aby sa Vám
čistiacich prác tried a lavíc v nich, mi vnukla
v zrekonštruovanej budove školy darilo, aby
myšlienku na zamyslenie sa na tému ţuvačka. Čo je
ste mali mnoho úspechov v práci a učení sa.
to ţuvačka?
Ţ(uvací) U(ţitočný) V(ýmysel) A(meričana) Č(astokrát) K (ohézne) A(plikovaný) po pouţití na
nevhodné miesta ţiačkami a ţiakmi v našej škole.
Jeţko ţuje ţuvačku. Musí a chce byť
trendový a moderný. Všetci ţiaci našej školy

Reklamy na ţuvačky hovoria, ţe ţuvačka
ţujú ţuvačku. Väčšina ľudí zemegule ţuje
posilňuje u ţuvajúceho pamäť, sústredenie ţiaka je
ţuvačku od roku 1869.
vyššie, chráni pred nervozitou, zabraňuje vzniku
Prvú ţuvačku - hmotu k ţuvaniu, vyrobenú z
zubného kazu, ale môţe sa z nej aj chudnúť. So
miazgy karibského stromu Achras Zapota
ţuvačkou s obsahom nikotínu sa dá zbaviť
objavil Američan Wiliam Finley Semple.
fajčiarskeho zlozvyku.
S výrobou ţuvačiek vo veľkom mnoţstve začal

Ţuvačka sa v zemi rozkladá 7 rokov.
Thomas Adams v roku 1870.

V škole sa ţuvačka po pouţití nelepí na
(zdroj: mineralfit.cz)
stoličku ani pod lavicu, ani v jedálni na tanier.
Dnes málokto odolá lákavým
Odhadzuje sa do smetného koša. Prilepené ţuvačky
ţuvačkovým tvarom, chutiam a ešte lákavejším
čistia upratovačky, kuchárky a čistili ich aj
neoceniteľným vyuţitiam ţuvačky. Nie však
pedagógovia na začiatku školského roka. Nie je to
všetci vedia, čo so ţuvačkou po jej vyţuvaní.
príjemná záleţitosť.
Jeţko, tvor prírody, sa pýta ţiakov: „Viete,

Započula som návrh, aby si lavice od
koľko rokov sa ţuvačka rozkladá v zemi?
ţuvačiek na konci školského roka vyčistil kaţdý ţiak
Viete, čo sa píše o pouţívaní ţuvačky
sám.:-) Dnes ešte neviem, či návrhu bude vyhovené.
v školskom poriadku? Viete, kto čistí vaše

Apropo: „Viete, čo je to PINKG?“ Je to
ţuvačky prilepené pod lavicou a na
malý drobný štvorček z recyklovaného papiera, ktorý
stoličke, aj na tanieroch v jedálni a čo
nájdete v mnohých reštauráciách. Dal si ho
s ňou po pouţití?“ Ak niektorí odpovede na
patentovať Pavol Škarabela z Čiech. Bezmála v 109
tieto otázky nepoznáte, tak si prečítajte
krajinách spôsobil kultúrnu revolúciu. Pouţíva sa na
niekoľko cenných informácií:
odloţenie ţuvačky.
Ţuvačkové zamyslenie sa ukončím úsmevnými slovami J. Bila:
„Aj na hlupáka sa niečo nalepí (ak si sadne na ţuvačku)“
-jh
Letné prázdniny sú vysnívaným obdobím všetkých školopovinných detí, počas ktorého očakávajú slnečné, teplé
dni, bohaté na záţitky, stretávky s kamarátmi, vhodné na cestovanie a uskutočňovanie takých aktivít, na ktoré
počas školských dní je málo času. Niekto v júli a v auguste oddychoval, niekto usilovne pracoval. Počas
prázdninových dní sa interiér a exteriér hlavnej budovy školy, druţinárskej budovy a telocvične začal meniť.

W

aw, jéj, aha, to je pekné, pozri, aj toto je nové
– také boli prvé reakcie druhákov na
zrekonštruované triedy našej školy. Priznám sa, ţe aj
nám starším ţiakom sa oči popásli na toľkej kráse.
Fasáda z diaľky upúta kombináciou béţovej, hnedej

a terakota farby. Na pohľad nenápadná zmena
plastových okien na eurookná nás milo prekvapila.
Na rozdiel od tých najstarších sú praktickejšie,
zdravšie a je s nimi lepšia manipulácia. Pekne farebne
zladená a presvetlená je aj chodba. Len ľutujem pani
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upratovačky, ktoré ju denne umývajú. Zaujímalo by
ma, či farebné pásiky na podlahe tvorí
jedna kachlička, alebo sú prikladané oddelene.
Zmeny v triede nám tieţ vyrazili dych. Tá naša je
najmenšia zo všetkých a opticky by ju mohli zväčšiť
svetlejšie farby. Škoda, ţe nemáme ţltú
podlahu aj zadnú stenu. Myslím si, ţe
nielen pani učiteľka Šrámeková a iní
alergici ocenia kvality nových tabulí.
Lepšie sa nám píše fixkami a nemáme
zaprášené ruky ani ovzdušie. S dobrým
pocitom otvárame skriňu, v ktorej
nepadajú kaţdú sekundu poličky. Ani
knihy si pod lavicou nemiešame so spoluţiakmi.
Smrad z náteru radiátorov sme uţ predýchali. Teraz

Po zlúčení poisťovne Generali s
Českou poisťovňou sú nové
podmienky pri odškodňovaní
úrazov. Po ukončení liečenia
úrazu ţiaka rodič doručí škole:
1. Ţiadosť
o odškodnenie
úrazu, kde je uvedené komu,
kedy a kde sa úraz stal a kto
o odškodnenie ţiada (meno,
priezvisko, adresa), číslo
účtu, na ktorý má byť

vyzerajú skoro ako nové. Všetci sme plní očakávaní,
ako bude vyzerať telocvičňa. Tešíme sa aj na to, ako
si v nej schuti zacvičíme. Známe ľudové príslovie
hovorí: „Darovanému koňovi na zuby
nepozeraj“. A preto nehľadajme „chybičky krásy“,
buďme vďační ľuďom, ktorí robia pre
nás všetko, aby sme sa v škole cítili
dobre. I. Ďurtová, 7. B

prevedená úhrada v prípade
odškodnenia.
2. Spolu so ţiadosťou prinesie
aj kópie dokumentácie (po
ukončení liečenia) od lekára
o priebehu liečenia úrazu.
Poisťovňa má na vybavenie
odškodnenia úrazu 4 mesiace od
doručenia
dokumentácie.
Termín na vybavenie sa môţe

Hlavná budova školy,
budova ŠKD a
telocvičňa

predlţovať o čas potrebný
na komunikáciu poisťovne
s ošetrujúcim
lekárom.
Poisťovňa uţ nebude
informovať
školu
o vybavení
a výške
odškodnenia za úraz.
Informácia bude zaslaná
len
rodičovi,
ktorý
o odškodnenie poţiada.
(ekonomické odd. ZŠ)
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S novou školskou reformou sa do školského slovníka pridávajú nové pojmy. V školskom občasníku
niektoré počas školského roku vysvetlíme.
ISCED 0 - Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa - -všetky druhy vzdelávania predchádzajúce
primárnemu vzdelávaniu, vzdelávanie prebiehajúce v materských školách.
ISCED 1- Primárne vzdelávanie - vzdelávanie na primárnej úrovni - 1. stupeň základnej školy (1.- 4.
ročník).
ISCED 2 - Niţšie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie na niţšom sekundárnom stupni -2. stupeň
základnej školy.
ISCED 3 - Vyššie sekundárne vzdelávanie – vzdelávanie, ktoré nasleduje po ukončení niţšieho
sekundárneho stupňa.
Profil ţiaka ZŠ - je stanovenie kľúčových kompetencií, t.j. spôsobilosti a zručnosti, ktoré má ţiak získať
po ukončení ZŠ, vyplývajú z potrieb regiónu a jeho kultúrnych tradícií.
Portfólio – je zaujímavý spôsob hodnotenia ţiaka. Ide o súbor materiálov, písomných a iných prác
zopnutých zväčša v doskách. Celý komplet slúţi na celkové hodnotenie učebných výkonov. Je meradlom
úrovne výkonu ako aj mierou účinnosti školy.
Kľúčové kompetencie - umoţňujú ţiakovi úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného ţivota, t.j.
zastávať rôzne pracovné pozície a funkcie, riešiť nepredvídateľné problémy a vyrovnať sa s rýchlymi
zmenami v pracovnom, spoločenskom a osobnom ţivote. Medzi kľúčové kompetencie v našej škole
zaraďujeme rozvíjanie čitateľskej, počítačovej, matematickej, prírodovednej a sociálnej gramotnosti
a komunikatívnej kompetencie.
-jh-

Jeţko šiel po (stopách)

aktívnych detí a informuje.

 Otvorenie školského roku

Atypicky, ale predsa sa konalo slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010. Niektorí ţiaci sa zúčastnili na
svätej omši v rímsko - katolíckom kostole. Všetci ţiaci sa stretli v kultúrnom dome. Vo svojom príhovore
riaditeľka školy p. Mgr. Kusá priblíţila ţiakom situáciu s rekonštrukciou hlavnej a druţinárskej budovy školy.
Ţiakom sa prihovoril aj starosta obce Diviaky nad Nitricou - Ing. Duranzia a predsedkyňa Rady rodičov JUDr.
Kiššová Eva.
Pani riaditeľka pre jedenástich prváčikov prečítala sľub a po ich spoločnom „sľubujeme“ im s úsmevom na tvári
odovzdala malý darček a zaţelala mnoho nových záţitkov.
P. Vajdová, 8. r

 Detský čin roka 2009
Detský čin roka je projekt
spoločnosti Whirpool Slovakia
pod čestnou záštitou MŠ SR.
Podporuje detské hrdinstvá,
ktorými sa dá dokázať, čo je
v ţivote dôleţité a akú cenu má
.

dobro pre deti. Ţiaci školy čítajú
v priebehu dvoch mesiacov
príbehy detí a hodnotia ich.
Najlepšie
záţitky
v kaţdej
kategórii
sa
zapíšu
do
vyhodnocovacej
listiny
a prostredníctvom
školského
parlamentu sa odošlú späť.

 O školskej jedálni
Školská jedáleň sa zapojila do súťaţe
POCHÚŤKY Z TAMI. Organizátorom súťaţe
je Tatranská mliekareň.
Dodáva mlieko
a mliečne výrobky v rámci školského mliečneho
programu. V priestoroch jedálne sa vytvorí
v priebehu mesiaca november tzv.
TAMI
KÚTIK, ktorého fotografie sa budú zasielať
organizátorovi.
Najkrajšie
z nich
budú
odmenené finančnou odmenou zaslanou na účet
školy. Do súťaţe sa môţu zapojiť ţiaci aj

Jeţko vyzýva deti našej školy,
aby o vykonaných dobrých
skutkoch napísali a písomné
práce odovzdali svojim triednym
učiteľkám. Jeţko praje dobré
nápady a bohaté myšlienky. –rr- kresba šarkana v Skicári - T. Svoreň, 3. r.

individuálne. Súťaţiace deti budú lepiť kódy
z výrobkov TAMI (mliečne výrobky značky TAMI
z tatranskej mliekarne Keţmarok a Agro Tami
Nitra) na hracie kartičky. Pre ţiakov sú pripravené
zaujímavé ceny 90 x MP3 prehrávače, mobilné
telefóny a rádiobudíky a 3 x konzola Microsoft
XBOX 360. V rámci 2. školského mliečneho
projektu sme dostali informačný materiál „Objav
mlieko“. Deti MŠ a ţiaci 1. stupňa prostredníctvom
CD spoznajú cestu mlieka od kravičky aţ po mliečne
výrobky na ich stole.
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Prvým významným dňom v tomto
školskom roku bol 16. október,
Svetový deň výţivy. Pre stravníkov
sa pripravila prezentácia zdravej
a chutnej stravy spojená
s ochutnávkou zdravých dobrôt.
Verím, ţe deťom sa ochutnávka
páčila a aj nabudúce sa stretneme so
zvedavými maškrtníkmi pri
zaujímavých podujatiach v školskej
jedálni. Foto a text: M. Iliašová, ved. ŠJ
 O 2%-nom príspevku zaplatenej dane
Váţení rodičia, s blíţiacim sa rokom si Vás opäť dovoľujeme touto formou poţiadať o 2%-ný príspevok
zaplatenej dane za rok 2008. Prijímateľom je naše Rodičovské zdruţenie pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad
Nitricou, IČO 37919784. Získané financie by nám opäť veľmi pomohli na nákup učebných pomôcok
a pod. Ak by ste prejavili záujem, radi Vám poskytneme tlačivá na vyplnenie. Tieto za Vás spoločne
odovzdáme na daňovom úrade. Pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie, uvádzame niţšie potrebné
údaje. Za pochopenie, pomoc a spoluprácu Vám ďakujeme.
Obchodné meno alebo názov
12 Rodičovské zdruţenie pri ZŠ s MŠ
Sídlo
13 972 25 Diviaky nad Nitricou 121
Právna forma
14
Občianske zdruţenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
15 3
7 9

RZ pri ZŠ s MŠ

1

9

7

8
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 8. tekvicová show – 7.október 2009
Najviac nás tešia aktivity, pri
ktorých deti popustia uzdu
svojej fantázie a tvoria. Radosť
je o to väčšia , keď sú do nich
zapojení aj rodičia. Výsledok
symbiózy detskej a rodičovskej

Tekvica
Tekvica moja maličká,
je z nej pekná hlavička.
Rúčky, nôžky ona má,
pekne sa aj usmieva.
Ešte ju troška vyzdobím
a na okno vystavím.
N. Nosková, 4. r.

tvorivosti stál za vzhliadnutie na
tekvicovej show. V záhrade
obecnej kniţnice sa v podobe
tekvíc zhmotnili zvyčajné aj
nezvyčajné
rozprávkové
postavičky. Sprevádzala ju veselá
nálada, iskričky v očiach detí,

ktoré hrdo prezentovali svoje
“dielka“, maškrtné jazýčky
chrumkajúce
sušené
plody
školskej
záhrady,
napätie
z očakávania hodnotenia poroty
a hlavne obdiv toho, čo šikovná
ruka dokáţe...
Mgr. I. Ďurtová

Strašiaca tekvica
Tekvicová párty,
uţ je tu za pár dní.
Chystáme si tekvicu,
strašiacu opicu.
Ide z nej veľké zlo,
aké len bude mať meno?
To ešte nevieme,
od Fifíka sa to dozvieme.
Ak nám to prezradí,
meno jej priradí.
D. Motúz, 4. r.
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 26. september 2009 – Európsky deň jazykov
Týţdeň od 26. septembra do 2.októbra 2009 bol výnimočný melódiami, ktoré zneli zo školského rozhlasu. Kaţdý
vyučovací deň sa začínal piesňou v slovenskom, ruskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Všetky
ročníky sa kaţdý deň učili novú indíciu – Ako sa voláš?, Kde bývaš?, Koľko máš rokov?, Pozdrav., Ľúbim Ťa.
A ako znie piatková indícia v spomínaných jazykoch? I love you! Ich liebe dich! (ich líbe dych) Я люблю тебя !(ja
ľubľú tibjá). Te amo. V piatok sa napísal test a vyhrala trieda, vyhral jednotlivec. Kto vyhral? Deň bez skúšania
vyhrali: tretiaci, piataci, 7. A a ôsmaci. Odmenení vecnou odmenou boli ţiaci: Kristínka Vajdová, Miško Gaman,
Miška Motúzová a Marek Lupták.
P. Vajdová, 8. r.

 Literárne a iné exkurzie
Dňa 8. októbra 2009 čakala skupina ţiakov našej školy v areáli školy nie na vstup do šatní, ale na autobus. Boli to
ţiaci, ktorí sa chceli priamo v teréne dozvedieť niečo nové zo slovenskej histórie a literatúry. Autobus prišiel presne
o siedmej hodine a odviezol zvedavých ţiakov spolu s pani učiteľkami na literárnu exkurziu.
Prvou zastávkou bol rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. V rodnom dome sme videli osobné
predmety aj dobové fotografie. Dozvedeli sme sa, ţe M. R. Štefánik bol astronómom, letcom aj politikom. V československej armáde dostal významné miesto ministra vojny. Zaujalo nás, ţe viackrát vystúpil na Mont Blanc a veľa
cestoval.
Druhou zastávkou bola Mohyla M. R. Štefánika nad Brezovou pod Bradlom, kde je pochovaný. Zomrel ako
39- ročný pri páde lietadla neďaleko Bratislavy. Bolo to mesiac pred jeho svadbou.
Nasledujúca zastávka bola v Pamätnej izbe Ivana Kraska. Tu sme si prezreli byt, v ktorom býval a oboznámili sme
sa so ţivotom a tvorbou významného slovenského básnika.
V slnečnom počasí sme sa radi poprechádzali po námestí známych slovenských kúpeľov v Piešťanoch. Aj preto,
lebo sme sa tešili na nákupy.
Podvečer sme sa vrátili domov síce trochu unavení, no plní nových záţitkov, ktoré sme rýchlo vyrozprávali
rodičom.
E. Hanusová, 6. r.

S. Blaho, 3.r.

foto: D. Blahová, 4. r.

Môj záţitok v Planetáriu
Som tretiačka a so školou sme išli na výlet do Ţiaru nad Hronom do Planetária. Išla s nami aj moja sestra Nika,
ktorá je štvrtáčka. Bolo tam super. Ukázali nám malé aj veľké planéty. Ale predsa mi chýbala maminka a ocko.
Najskôr sme išli do Hviezdnej sály, kde sa zhaslo a zostala tma. Ale stálo to za to, lebo sme videli súhvezdia, ktoré
som ešte vôbec nepoznala. Sprevádzal nás chlapec Alex a jeho kamarát počítač Informátor. Po skončení programu
sme išli do UFO sály, kde nás ujo sprievodca skúšal, koľko sme si z toho zapamätali. Bol to krásny záţitok.
L. Nosková, 3. r.
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Planetárium Ţiar nad Hronom
Boli sme vo Hvezdárni v Ţiari nad Hronom. Vo
Hviezdnej sále nás Alex so svojím kamarátom
počítačom zaviedli do Vesmíru. Nad hlavami nám
svietili milióny hviezd. Videli sme veľa pekných
planét, ktorými boli Jupiter, Saturn, Venuša, Mars,
Urán, Merkúr, Neptún a Zem. Zistili sme, ţe naša

galaxia sa volá Mliečna dráha. Zaujal nás
ktorý má obrovskú škvrnu vytvorenú
vzduchu. Kúpili sme si 3D pohľadnice,
záloţky a pravítka. Na pamiatku sme
vesmírne pexeso.

Jupiter,
vírom
plagáty,
dostali

Kolektív 2. r.

 Športové aktivity
Jeţko je presvedčený, ţe športovanie je súčasťou zdravého spôsobu ţivotného štýlu a prevenciou pred mnohými
chorobami. Je pyšný na to, ţe na tradičné súťaţné športové zápolenie sa nezabudlo ani v tomto školskom roku,
lebo byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....

Reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta v Taliansku...
Ema je ţiačkou piateho ročníka a prezradila mi, ţe sa zúčastnila
Majstrovstiev sveta v karate v Taliansku. Preto som sa rozhodla urobiť
s ňou krátky rozhovor, ktorý Vás bude určite zaujímať.
P: Ako sa Ti páčilo v Taliansku a s kým si cestovala?
E: Bolo tam veľmi dobre aţ na upršané počasie, ktoré ale nijako
neovplyvnilo môj výkon. Náš tím tvorilo sedem pretekárov a spolu sme
získali 46 medailí. Cestoval so mnou aj ocino, ktorý je mojím vzorom.
P: Tak otec ťa priviedol k tomuto krásnemu športu?
E: Áno, sám kedysi trénoval. Teraz uţ len dohliada na moje tréningy
a pomáha mi svojimi skúsenosťami.
P: Od koľkých rokov trénuješ a ako často mávate tréningy?
E: Trénujem od siedmich rokov. Je to individuálne, pretoţe pred súťaţou
mávame tréningy aj päťkrát do týţdňa. Mimo súťaţ je to trikrát.
P: Máš dosť nabitý deň. Stíhaš sa pripravovať do školy?
E: Človek dokáţe všetko, keď chce a vie si zorganizovať čas. Šport je pre
mňa relax. Rada cvičím, a keď si „prevetrám“ hlavu, lepšie sa mi učí. Stíham šport, školu aj kamarátky.
Úspechy: majsterka Slovenska 2009 v kata do 11 rokov, 1. miesto druţstvo v slovenskej reprezentácii, zlatá
medaila – kumite druţstvo, zlatá medaila – kumite duo, strieborná medaila – kumite point, strieborná
medaila – kumite
V našej škole máme aj ďalších ţiakov, ktorí majú radi šport a reprezentujú našu školu. Od septembra sa zúčastnili
mnohých súťaţí napr. malý a veľký futbal, cezpoľný beh, stolný tenis, tanečný ring a ešte veľa zaujímavých súťaţí
ich čaká.
Naši športovci: Matúš Dodok, Jakub Majerník, Kamil Martinusík, Ľuboš Hagara, Adam Šínaľ, Milan Habrman,
Jakub Kohút, Matej Kohút, Michal Dodok, Marek Lupták, Patrik Hagara, Jakub Matejovič, Dávid Pšenák, Mário
Znamenák, Michal Gaman, Marek Vavro, Andrej Belanec, Martina Caňová, Denisa Svitková, Simona Štoderová,
Simona Šimorková.
Mgr. Petra Fajerová
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z tvorivosti detí.
Doplňovačka

(kresba v Skicári vytvoril M. a B. Hronec, 3. r.)

Tretiaci na hodinách vlastivedy v tomto školskom roku sa dozvedia známe, ale aj nové informácie o našej obci.
Zhotovia metodický list o histórii obce a školy, ktorý bude súčasťou rozsiahleho projektu. Do realizácie
projektových aktivít budú zapojení všetci ţiaci našej školy v mesiacoch október 2009 aţ máj 2010.
Ţiaci sa konkrétne aktuálne úlohy dozvedia včas. Finančný grant, 1800 eur, z fondu Porfix, pórobetón
a. s. na projekt ..... (dozviete sa po vyplnení doplňovačky) poskytne ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
Nadácia ARX Jaslovské Bohunice.

1. Nástroj kováča.
2. Doplň
príslovie: ...... má zlaté dno. 3.
Prepychové pohodlie. 4. Cirkusový
umelec. 5. Ovocné stromy.
6. Veselohra. 7. Chytanie rýb. 8.
Ťaţko riešiteľná otázka, úloha. 9.
Osnova, náčrt myšlienky. 10. Ţena,
ktorá je umelcovi ako model. 11.
Ozdobný okraj, lem. (bordúra)
12. Obeţnica. 13. Príprava športovca.

Kolektív 3. triedy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Príhody tretiakov z
o b c e
P y s k a t é
O p ý t a n c e .
(na vytvorenie príhody mohli žiaci využiť slovné spojenia: kozí pysk, zapýrená princezná, pyšný zajačik, odlomený pyštek na džbáne,
poranený pyštek)

Princezná na lúke oberala do džbánu maliny. Vtom sa spoza kríku vynoril kozí pysk. Od strachu jej
vypadol džbán. Zapýrená princezná schytila džbán a utekala preč. Spoza stromu sa jej smial pyšný
zajačik. Koze zostal od kríku poranený pyštek. Na zemi zostal odlomený pyštek z džbánu. I. Vajda
V obci žila zapýrená princezná. Chovala
pyšného zajačika. Zajačik mal poranený
pyštek a všetci mu hovorili kozí pysk.
Pyšná princezná ho kŕmila každé ráno

mliekom. Mlieko nosila v džbáne, ktorý
mal odlomený pyštek. Pyšný zajačik
a zapýrená princezná boli nerozluční
kamaráti.
V. Mišejová

V obci Pyskaté Opýtance kráľ našiel odlomený pyštek na džbáne. Ihneď všetkých zvolal. Dobehli
všetci, aj pyšný zajačik. Iba koza Róza neprišla, vraj má poranený pyštek. Kráľ sa nahneval: „Kde
zas pchala ten svoj kozí pysk!?“ Zapýrená princezná porozprávala, ako videla kozu zhodiť kráľovský
džbán z police.
J. Oršula

Básne ôsmakov

(na vytvorenie básne mali ţiaci zadané slová: záhrada, ovocie, kvety, stromy, pole)

Ovocie a záhrada,

Ovocie zjeme,

Pred domom záhrada,

za to neexistuje náhrada.

zdraví budeme.

niet za ňu náhrada.

Ponúkame aj kvety

Pole poorieme,

Ovocie je zdravá vec,

od našej tety Bety.

čo ti ja viem, čo tam dáme?

ľúbi ho aj športovec.

Ak pôjdete o krok dole,

Naša záhrada veľká je,

Na poli nám rástli kvety,

nájdete krásne pole.

čo tam vyrastie, my

trhali ich malé deti.

Ak prídete s ľuďmi tromi,

nevieme.

Zo stromu nám listy opadli,

ukážeme vám aj stromy.

Kvety, stromy, sadíme,

to sme ale dopadli.

(P. Vajdová, Jakub a Matej Kohút,

úrodu z nich berieme.

K. Kohútová, M. Kolláriková, 8. r.)

D. Krpelan, 8. r.)

(R. Kožiaková, D. Štecová, M. Pagáč

(M.Lupták,

8. r.)
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nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom
procese:
Drevené. (VLA – správne – lužné lesy)
 Kedy budeme opäť pracovať s multiideálnou
čítankou ? ( Inf. vých. - správne – s multimediálnou
 Zápis v ţiackej kniţke – sklamanie papiera.
čítankou)
(PVC - správne - skladanie )
 V prírode sa dejú bizarné zmeny. Holuby
 Aké máme podnebie na Slovensku? Sychravé.
hrkotajú. (správne – hrkútajú)
(VLA – správne – mierne so
striedaním štyroch ročných období)
 Kde sa pouţíva ţula? Pouţíva sa na ţulobitie.
(PDA – správne - v stavebníctve)

 Čo sú to plesá? To je to, kde sa
tancuje. (VLA – správne –
ľadovcové jazerá)

 Hviezdy pozorujeme ďalekohradom. ( PDA správne – ďalekohľadom)

 Ktoré planéty obiehajú okolo Slnka? Mráz. (PDA

 Ako nazývame lesy, v ktorých rastú vŕby a topole?

– správne – Mars, Jupiter,...)

Ktoré písmená treba dosadiť do štvorca
namiesto otáznika? Spomeň si, ţe písmená sa
dajú ľahko zmeniť na čísla. Písmeno, ktoré do
štvorca podľa teba patrí, zmeň na číslo.

ľahko a rýchlo. Skús aj ty.
B G L
C H M
E O ?

(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)

V




ţiakov našej školy v spoločnosti
rodičov dňa 26. 11. 2009 o 15. 00 hod.
do KD Diviaky nad Nitricou na
tvorivé dielne, kde bude vyhlásená aj
súťaţ v aranţovaní „O naj vianočný
svietnik“ (priaznivcov viazania ikebán
upozorňujeme na to, ţe svietnik sa
bude
vytvárať
z vlastnoručne
prineseného materiálu, priamo v KD,
vyhodnotenie sa uskutoční 2. 12. 2009
v KD v čase od 15.00 hod. do 17.00
hod., na ocenenie od DV Jednota
Banky – Ješkova Ves sa môţe tešiť
kaţdý súťaţiaci)
obyvateľov obce v mene vedenia ZŠ s
MŠ a Kultúrnej komisie pri OcÚ
Diviaky nad Nitricou na výstavu







i

a

„Slovenské Vianoce“ a vernisáţ
vyšívaných obrazov Martina Klinca,
v dňoch 29. novembra aţ 6. decembra
2009
obyvateľov obce na tvorivé dielne v
utorok, 1. decembra 2009, (lektorky –
p. Mišejová, p. Kaňová, p. Mikleová, p.
Gamanová) od 13.00 hod. do 15.30
hod.
obyvateľov obce na tvorivé dielne
v stredu, 2. decembra 2009, od 15.00
hod. na tému Diviacke Vianoce
a pečenie oblátok (lektorka – p.
Mišejová)

n


o

c

e

Diviaky nad Nitricou dňa 6.
decembra 2009 od 15.00 hod. do ...
v mene RZ pri ZŠ s MŠ na 8.
reprezentačný ples rodičov a
priateľov školy, ktorý sa uskutoční
13. februára 2010 v KD Diviaky nad
Nitricou.
Predaj
vstupeniek
zabezpečuje ekonomické oddelenie ZŠ
s MŠ Diviaky nad Nitricou. Telefónny
kontakt: 54 64 097.

- rr -

všetkých rodičov na inovovaný
vianočný kultúrny program do KD

PF 2010
Šťastné vianočné sviatky,
splnené sny a zdarný nový rok.
- rr -, kresba v Skicári M. Hronec, 3. r.

Jeţko 1 - občasník školy. November 2009.
Vychádza štyrikrát v školskom roku.
Adresa: ZŠ s MŠ č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
Web školy: www.zsdini.edu.sk
Blog školy: diviakynadnitricou.spaces.live.com

Redakčná rada: Šéfredaktor: P. Vajdová. Predseda
redakčnej rady: I. Ďurtová. Pedagogická asistencia:
PaedDr. Jana Hatványiová. Foto: archív školy.
©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom
a fotografie sú pouţité so súhlasom dotknutých osôb.

Tlač: Tlačiarne Alius Prievidza

Príspevky do ďalšieho čísla časopisu Jeţko odovzdávajte
triednym učiteľkám. Jeţko sa teší najmä na pôvodnú
vlastnú tvorbu ţiakov akéhokoľvek charakteru.
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