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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): 
 máme tu jeseň. Ani sa nenazdáme, príde 
zima. Ešte teraz si poriadne si uţívajme 
jesenné prechádzky po lese a púšťanie 

šarkanov. Pre  školákov to znamená koniec 
bezstarostného oddychu. Jeseň je obdobie, ktoré 
prichádza vţdy v rovnakom čase, 23. septembra. 
Príroda akoby  po švihnutí čarovného prútika sa 
pripravuje na zimný odpočinok. Výrazným 
znakom nástupu jesene je štebotavá pieseň 
lastovičiek, ktorú spievajú pred odchodom do 
slnečných krajín. L. Dadíková, 5. a 

 

Tí páni sú traja: 
Maliar, Vietor, Úroda. 
Maliar stromy maľuje, 
Vietor nimi prefukuje. 

Úroda jabĺčka zrodí, 
všetkým veľa práce robí. 

A keď títo traja prídu,  
ľudia von vyjdú a  skríknu: 
   - Jeseň je tu!  

L. Nosková, 4. r. 

 

Nezabudli ste, ţe 25. septembra 1960 sa slávnostne otvorila budova školy, v ktorej sa aj 
v súčasnosti učíme? Vtedy školský rok otváral pán riaditeľ Milan Ďuriš so svojimi 15 učiteľmi. 
Jubilejný 50-ty rok zahájila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Kusá s 18 učiteľkami.  
Nie všetci vedia, ţe jubileum sa slávilo na konci 
minulého školského roka. Veľká narodeninová 
oslava sa konala v júni 2010 za prítomnosti 
mnohých pozvaných hostí, s pekným programom 
a recepciou. Dnes sa Ti, škola, prihovárame ešte raz 

slovami pani riaditeľky 
a prajeme Ti:  
 
„...aby Tvoji budúci 
ţiaci a učitelia 
odovzdávali si 
múdrosť v symbióze 
s mladosťou ako 
nadčasovú štafetu 
z generácie na 
generáciu. Tak tomu 
bolo doteraz – v prvej 
päťdesiatke našej školy 
– a pevne verím, ţe tak 
tomu bude aj v jej 
ďalšej.  -rr- 

   G. Paulďurová, zást. školy, G. Kusá a starostovia obcí 

A 

Milan Ďuriš 
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 Branný kurz a účelové cvičenie 

 
Žiaci druhého stupňa musia absolvovať v každom školskom roku podľa učebných osnov 
jesenné a jarné účelové cvičenie /v trvaní 5 vyučovacích hodín/ a branný kurz (v každom 
ročníku je stanovený iný počet hodín). Každé účelové cvičenie začína poplachom pani riaditeľky 
prostredníctvom školského rozhlasu a evakuáciou žiakov na vopred určené miesto. 
Pred priamym praktickým účelovým cvičením sa žiaci oboznamujú teoreticky s rôznymi 
témami na brannom kurze. Deviataci sa v zdravotnej príprave zamerali na preverenie 
vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri rôznych 
poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie časti tela, darcovstvo krvi a 
transplantácie orgánov ľudského tela, správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného 
priestoru, prevencia proti kliešťovej encefalitíde. Teóriu využili v praxi pri zadaní úlohy. 
(Zadanie úlohy: Chlapec spadol zo stromu, popadali na neho konáre a mal kliešťa.) 
 

Turistika na Vtáčnik 
Pri ošetrení jeho spolužiaci navrhli takýto postup: odhádzanie konárov, zistenie miesta bolesti, 
privolanie pomoci, spevnenie postihnutého miesta, uloženie do stabilizovanej  polohy, potretie miesta 
s kliešťom Alpou, udržiavanie pri vedomí, odovzdanie zdravotníkom a odvoz poraneného.  

(P. Vajdová, R. Kožiaková, D. Štecová, D. Hlinka, M. Dodok) 
 

Turistika na Temešskú skalu 

Poskytnutie prvej pomoci by zabezpečili takto: odstránenie konárov, nahmatanie tepu, overenie 
dýchania, zistenie vedomia alebo bezvedomia poraneného, ošetrenie vonkajšej rany, privolanie 
záchrannej služby. Kliešťa by vybrali pomocou Indulony, ktorou by postihnuté miesto natreli a kliešťa 
by točili proti smeru hodinových ručičiek. 

(A. Belanec, N. Holbová, M. Znamenák, M. Lupták) 
 

 
 

 
Jeţko šiel po (stopách) aktívnych detí a informuje. 

 

 Otvorenie školského roka 
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011 sa konalo 
tradične, na nádvorí ZŠ. Mnohí ţiaci sa zúčastnili svätej omše 
v rímsko - katolíckom kostole. 
Vo svojom príhovore riaditeľka školy p. Mgr. Kusá privítala 
nových prváčikov, ktorí museli zloţiť sľub pred všetkými 
ţiakmi. Za odvahu im prostredníctvom triednej učiteľky, tak 
ako po minulé roky, odovzdala darčekové balíčky firmy Rama. 
Tieţ privítala piatakov - ţiakov zo susednej základnej školy – 
z Diviackej Novej Vsi. Ţiakom sa prihovoril starosta obce 
Diviaky nad Nitricou a obce Diviacka Nová Ves. 

     P. Vajdová, 9. r 

 

 Detský čin roka 2010 
 
Detský čin roka je projekt spoločnosti Whirpool Slovakia pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Podporuje detské hrdinstvá, ktorými sa dá dokázať, čo je v ţivote dôleţité a akú cenu má 
dobro pre deti. Najlepšie záţitky v kaţdej kategórii sa zapíšu do vyhodnocovacej listiny a prostredníctvom 
školského parlamentu sa odošlú späť. V tomto školskom roku mali ţiaci sťaţené hodnotenie, pretoţe broţúry boli 
vytlačené s chybnými stranami. Avšak nedostatky sa vyriešili. Zo spoločnosti prišli nové broţúry a hlasovanie 
prebehlo bez problémov. 
Jeţko vyzýva deti našej školy, aby o vykonaných dobrých skutkoch napísali a písomné práce odovzdali svojim 
triednym učiteľkám. Jeţko praje ţiakom konanie dobrých skutkov a pekné myšlienky pri ich zverejňovaní. –rr- 

Prváci vo svojej triede 

 



 3 

 O školskej jedálni 

T A M I  a  G R A N K O  

Školská jedáleň sa zapojila do súťaţe „Granko s Tami – hrajte s nami! Namixuj si svoj hit!“ Organizátorom súťaţe 
je Tatranská mliekareň a. s. Do súťaţe sa môţe zapojiť kaţdá škola, školská trieda i jednotlivec.  

Školské triedy súťaţia prostredníctvom súťaţného plagátu formátu A1, ktorý obsahuje 24 políčok určených na 
nalepovanie výstriţkov z krabíc Granko – 8 políčok a mlieka Tami – 16 políčok. Vystrihuje sa nápis „Granko“ 
z prednej strany krabice Granko a nápis „Tatranské mlieko“ z prednej strany krabice mlieka. Všetky vyplnené 
plagáty za triedu s predpísanými výstriţkami a vypísanými kontaktnými údajmi a kontaktnou osobou na kaţdom 
súťaţnom plagáte  sa odošlú najneskôr do konca apríla 2011 na adresu Tatranskej mliekarne. Jeţko vyzýva ţiacke 
kolektívy, aby zbierali nápisy a zapĺňali nimi svoje plagáty. 

T A M I  a  G R A N K O  

V školskej jedálni sa pripomenul 16. október, Svetový deň výţivy. Pre 
stravníkov, okrem obeda, boli naservírované pochúťky zdravej a chutnej 
výţivy – ovocné šaláty, cereálie, celozrnné chlebíky, ...   –mi-  
 

  O 2%-nom príspevku zaplatenej dane 
  
S blíţiacim sa rokom si opäť dovoľujeme touto formou Vás, rodičov, poţiadať o 2%-ný príspevok 
zaplatenej dane za rok 2009. Prijímateľom je naše RZ 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.   

    RZ pri ZŠ s MŠ 
 

 9. tekvicová show – 6. október 2010 
 

V stredu 6. októbra v našom arboréte pri škole bolo rušno. Navštívili nás rôzne zvieratká, 

mimozemšťania a iné rozprávkové postavičky  z tekvice. Aj keď sa tento rok veľké tekvice  

neurodili, aj z menších, naši ţiaci 1. - 4. ročníka vykúzlili prenádherné výtvory. Atmosféru dotvárali 

tekvice z papiera aj z balónov. Porota to mala ťaţké, vybrať asi zo 40 tekvíc a tekvičiek tie najkrajšie. 

Za svoju prácu boli tvorcovia najkrajších tekvíc ocenení peknými vecnými cenami. Ostatní tvorcovia 

dostali sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým ţiakom, rodičom a starým rodičom za pekné popoludnie. 
 –mk- 

  

 

Tekvicový večer 

 

Robil som ja tekvicu 

pre tú našu Alicu. 

Alica sa potešila , 

dom si ňou vyzdobila. 

Sviečku si v nej zapálila, 

tekvica celá zaţiarila. 

Svietila nám celú noc, 

páčila sa všetkým moc. 

 

Pestrá jeseň 

 

Jeseň spieva, uţ listy padajú, 

na stromoch vtáčiky 

spievajú. 

Do hniezda si nosia 

semienka, 

v zime zaklopú na okienka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeţko – Beţko 

 

Urobili sme jeţka, 

ktorý krásne beţká. 

Vyhrali sme 2. miesto,  

tešili sme sa celou cestou. 

Dali sme pred dom tekvicu, 

poloţili sme pod ňu palicu.  
Ţiaci 2. ročníka 
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 O súťaţiach – MAKS, MAKSÍK, iBobor 
 
Začiatok školského roka je vždy veľmi náročný aj pre žiakov aj pre pedagógov. Do školy 
prichádza mnoho ponúk na zapájanie sa do súťaží a olympiád. Od septembra žiaci 
druhého stupňa riešia úlohy v matematickej platenej súťaži Max, v novembri sa zapojili do 
informatickej súťaže iBobor. Tretiaci a štvrtáci riešia úlohy v platenej súťaži Maksík. 
 

Október je Medzinárodný mesiac knižníc. Knižnice pripravili rôzne aktivity pre deti a vyučujúce 
s knihovníčkou a žiakmi našej školy reflektovali na dve súťažné 
aktivity. 

Z á l o ž k a  
Ústav pro informace  ve vzdělávání v Prahe – Národní pedagogická 
knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave vyhlásili   2. ročník česko-slovenského projektu pod názvom 
Záložka do knihy spojuje školy. 
ZŠ s MŠ sa do tohto projektu zapojila. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov 
medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 

technikou. 
Prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci pripravili krásne záložky z papiera, ktoré 
poslali pridelenej partnerskej škole v Čechách - ZŠ a MŠ Hrádek na Morave. 
Do balíka okrem záložiek boli pribalené informácie o našej obci, škole, 
bulletiny o škole, mailové adresy štvrtákov (pre prípadnú komunikáciu so 
žiakmi z partnerskej školy) a link, kde možno uvidieť v krátkej video 
ukážke štvrtákov, ako pripravujú svoje záložky. Tu je aj pre vás - 

http://www.youtube.com/watch?v=Wk8sOR1k7HY. Náš balík bol 

odoslaný poštou 12. októbra a ich zásielka bola našim žiakom doručená 
začiatkom novembra. Nachádzali sa v nej pekné farebné záložky, puzzle 
školy, vlastnoručne urobené, zaujímavý materiál o škole, fotografie detí, 
darček – jablunkovský pár v kroji, prívesok. K niektorým záložkám boli 
pripnuté krátke listy od moravských detí. Milé. Potešili sme sa 
prekvapeniami navzájom. 
 

Je druhá súťaž na podporu čítania, do ktorej sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou a ich rodiny. 

Úlohou detí bolo spísať a spočítať pôvodné slovenské knihy v ich domácnosti. Mohla to byť beletria, náučná literatúra, 
knihy pre deti aj pre dospelých. Spísané zoznamy boli odovzdané do obecnej knižnice. 3 zoznamy s najväčším počtom 
kníh boli odoslané vyhlasovateľovi súťaže. Máme pred sebou čakacie obdobie a chceme veriť, že po porovnaní všetkých 
zoznamov, práve na našich troch zoznamoch je zapísaných najviac kníh, aby sme boli oslovení a mohli získať odmenu. 
Víťazná slovenská čitateľská rodina bude odmenená poukážkou v hodnote 200 € určenej na nákup kníh. Knižnica, 
prostredníctvom ktorej sa čitatelia do súťaže zapojili, získa 300 € na nákup kníh do svojho knižničného fondu. –jh- 
 

K v í z   J e ž k a  –  Č o  v i e š  o  s v o j e j  š k o l e ?  
 

1. Riaditeľkou našej školy bola Mgr. Kusá ako ţena:        A. prvá            B. druhá  

2. Naša škola má:                                                           A. okolo 200 žiakov                       B. okolo 250 žiakov 

3. Učebne s viacerými počítačmi pre ţiakov sú:               A. dve                B. tri 

4. Noví učitelia na škole sú:          A. p. uč. PaedDr. Vieroslava Leitmanová, PhD. a p.  uč. Eva Jánošková 

                                            B. p. uč. PaedDr. Vieroslava Leitmanová, PhD. a p. uč. Mgr. Marta Tkáčová  
5. Projekt, ktorý sa realizuje na našej škole 2. školský rok sa volá:       A.  Škola, ktorej to myslí 

                                                                               B. Moderná základná škola v systéme vzdelávania  

6. Povinnosťou ţiaka je priniesť v školskom roku: A.  7 kg papiera                  B. 10 kg papiera   

7. Školská hymna má melódiu piesne:                              A. Blondína z Londýna          B. Holky z naší školky 

8. Logá našej školy sú: 

A. Škola plná prekvapení a Cesta do budúcnosti 

B. Škola plná zážitkov a Dotýkame sa budúcnosti 

(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe. 3. decembra jedného z vás vylosujeme 
a odmeníme. Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí.) 

M á m e  d o m a  K N I H Y  –  H ľ a d á m e  s l o v e n s k ú  č i t a t e ľ s k ú  r o d i n u  

Darčeky zo ZŠ a MŠ Hrádek 

Záložky moravských detí 
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 Exkurzie – Rytierske dni 
 

Keď sa počuje slovo rytier, čo ako prvé napadne na 
um? Predsa – podstatné meno mužského rodu, 
patrí medzi vybrané slová po r a príbuzné slová 
k nemu - rytiersky, rytierske, ... 
V slovníku cudzích slov sa píše – „rytier je človek 
ušľachtilých vlastností bojujúci za nejakú ideu a tiež 
sprievodca dámy v spoločnosti.“ 
Čo znamená podujatie pod názvom Rytierske dni na 
Bojnickom zámku zistili malí školáci 1. októbra 2010.  
Rytiersku atmosféru na zámku pripomínala 
historicko – umelecká spoločnosť Bojník. 
Prostredníctvom príbehu návštevníkov preniesla do 
dávnej minulosti, kedy ešte rytieri a rytierske cnosti 
mali pevné miesto v spoločnosti. Lektorka 

v dobovom kostýme rozprávala zaujímavý príbeh. Všetci museli dobre 
počúvať, aby si určité fakty zapamätali. Prečo? Preto, lebo sa súťažilo. Kto 
získal v súťažiach výherné kartičky, bol samotným kráľom Matejom 
pasovaný za rytiera. Deti uchvátilo šermiarske vystúpenie dvoch rytierov, pri 
ktorom im sekundantov robili Maťko a  Samko. Pri pohľade na troch psíkov, 
dala lektorka deťom možnosť k jednému z nich sa priznať. Len teraz pani 
učiteľky zistili, že majú v skupine veľa nezbedníkov, len trochu inteligentov a 
a ako maku špekulantov. Tiež zistili, že majú medzi sebou tanečníkov istého 
talianskeho dobového tanca – 2 kroky doľava, poskok - pri poskoku výkrik 

„Hej!“, atď. Tí, ktorí boli úspešní v odpovediach a súťažiach (napr. v meraní si sily silomerom, v strieľaní 
z kuše, v tancovaní, ...), boli prizvaní k aktu pasovania za rytiera. Budúci rytieri na rytierskom diplome si 
prečítali, že sú chrabrí, šikovní, čestní, statoční a konajúci dobro. Rytierov s týmito vlastnosťami späť do školy 

cestovalo niekoľko.           -jh-

  
 Športové aktivity   

Jeţko je presvedčený, ţe športovanie je súčasťou zdravého spôsobu ţivotného štýlu a prevenciou pred mnohými 
chorobami. Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....V športovej 
rubrike sa zoznámime postupne s niektorými modernými netradičnými športovými hrami. Ako prvý 
predstavíme florbal, lebo tak ako po minulé roky, opäť sa vo florbalovom krúţku stretlo mnoho 
záujemcov.  
 
 

lorbal - hra podobná ľadovému hokeju, či hokejbalu - sa postupne stáva veľmi populárnou 
športovou hrou. V roku1986 bola založená Medzinárodná florbalová federácia (IFF), ktorej 
členom je od roku 1999 aj Slovenský zväz florbalu (SZFB). V Európe sa hrá Európsky pohár a  
každoročne sa konajú majstrovstvá sveta.  Florbal hrajú mužské, ženské i zmiešané družstvá. 
 Možno ho charakterizovať ako bezkontaktnú športovú hru, ktorá sa hráva v halách s tvrdým 

povrchom so špeciálnou hokejkou a 
loptičkou. Tento šport je podobný 
hokeju, či hokejbalu, no má svoje 
špecifické pravidlá. Tým 
najzákladnejším je, že vo florbale je 
zakázaný tvrdý kontakt s protihráčom. Z 
toho dôvodu je, na rozdiel napr. od 
hokejbalu, veľmi vhodným športom aj  
pre dievčatá. Existujú dva varianty 
florbalu. Malý a veľký. Malý sa hráva v 
menšom počte na menšej ploche a bez 
brankárov. Klasický veľký florbal sa 
hráva v športových halách s prízemnými 
prenosnými mantinelmi a hrá ho šesť 
hráčov (vrátane brankára). 
     

F 

Florbalový krúţok 2010/2011 

http://www.floorball.org/
http://www.floorball.sk/
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dokonaľovací plavecký výcvik 
 
To, že deti sa učia veľmi rýchlo dokázali aj 

naši siedmaci, s ktorými sme absolvovali 
zdokonaľovací plavecký výcvik v Novákoch (27. 9. 
- 1. 10. 2010). Prvý deň síce trošku so strachom 
vstupovali do vody, ale na piaty deň preukázali 
plavecké zručnosti, za ktoré by niektorých 
nominovali aj do seriálu Baywatch. Žiaci splývali, 
zdokonaľovali základné plavecké spôsoby - kraul, 
prsia, znak, plávali pod vodou, naučili sa štartový skok ...  Zistili, že plávanie je krásny šport, ktorý 
precvičuje každý sval, pozitívne vplýva na srdiečko, pľúca atď. To, že sa siedmaci cítili v bazéne ako 
"ryby vo vode" svedčili aj ich úsmevy na tvárach a ich pozitívne reakcie. 
A verte, že ak stretnete niektorého z našich siedmakov a nebudete vládať plávať, vedia poskytnúť 
dopomoc unavenému plavcovi a "zachrániť Vás". Vedieť plávať je dnes nevyhnutnosťou a nikdy neviete, 
kedy niekto bude potrebovať Vašu pomoc a vy zachránite život práve preto, že viete plávať. 
            -pf- -tb- 

 
eháme, skáčeme, hráme sa, súťažime :) 
 
Cezpoľný beh, Prievidza - 8. október 2010 

Dievčatá - Martina Caňová - 52. miesto, 

Simona Štoderová – 53. miesto, Petra Valušková – 37. miesto z 

celkového počtu  zúčastnených 78 dievčat. 

Chlapci - Kamil Martinusík – 17. miesto, Juraj Cigáň – 29. 

miesto, Jakub Majerník – 52. miesto.  

 

Veľký futbal, Oslany - 28. september 2010 

Marek Lupták, Jakub Matejovič, Andrej Belanec, Mário Znamenák, 

Daniel Krpelan, Matúš Pagáč, Patrik Hagara, Jakub Majerník, 

Kamil Martinusík, Juraj Cigáň, Matúš Dodok, Ľuboš Hagara, 

Patrik Valuška, Marek Vavro. 

 

Minifutbal, Nováky 

Najlepšie umiestnenie dosiahli chlapci v minifutbale 27. októbra 2010 v Novákoch, kde po zdolaní 

ťaţkých súperov – Bystričany, Oslany postúpili do okresného kola. 

Reprezentujúci futbalisti: Marek Lupták, Jakub Matejovič, Andrej Belanec, Daniel Krpelan, Kamil 

Martinusík, Juraj Cigáň, Michal Gaman, Jakub Majerník, Ľuboš Hagara, Mário Znamenák, 

Matúš Dodok.            -pf- 
 
 

 nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom 
procese:  

  Podnebie v SR je veľké. (VLA – správne – mierne) 

  Chodí mi husákova koţa po tele. (správne – husia)  

  Vzor pekný sa pouţíva, keď je niekto pekný. (SJL -  správne – Podľa vzoru 

pekný sa skloňujú prídavné mená s tzv. tvrdým zakončením, ...) 

  Policajti otravujú ľudí. (VLA – správne - ochraňujú) 

  Ako sa nazýva more, do ktorého tečie rieka Dunajec a Poprad? – Somálske. 

(VLA - správne – Baltické more) 

  Utvorené podstatné meno zo slovesa vychádzať je EXIT. (SJL – správne – východ) 

  Tri rohovinové útvary sú štvorec, obdĺţnik, trojuholník. (PRI – správne – nechty, vlasy, rohy) 

  Na úpätí Malej Fatry sa nachádza otec Bystrička. (VLA – správne - obec) 

Z 

B 
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 z tvorivosti detí. 
Štvrtáci na slovenskom jazyku nezaháľajú. Pri učení sa pravopisu vybraných slov sem-tam popustia uzdu svojej 
fantázie a vzniknú takéto zaujímavé príbehy. 

Pykalko 

V Prepýšenej dedinke ţil raz pyšný princ. Bol to 

mladý tekvičiak. Volal sa Pykalko. Prišiel na 

kráľovský dvor k princeznej Pyštienke. 

Tekvičiak sa celý zapýril. Kto by chcel niekoho 

takého pyšného? „Radšej sa vydám za 

Korytníka Kopytníka alebo radšej za Pytliaka 

Pytliatníka!“ skríkla Pyštienka. Princezná si 

vybrala Korytníka Kopytníka. Pykalko 

z obrovského hradu zostal sám. Takto zaplatil za 

svoju pýchu. (L. Nosková, P. Homolová) 

Tekvičiak a Pyšnica 

V tekvicovej krajine ţil raz pán Tekvičiak. 

Prišiel na pytačky k pyšnej princeznej. Keď 

k nej prišiel, tak sa celý zapýril. Kto by chcel 

takú pyšnú princeznú Opýtalku? Radšej sa oţení 

s chudobnou a zapýrenou. Potom odišiel na koni 

do susedného štátu. Tam si našiel druhú 

princeznú Pyšnicu. Spolu naplánovali svadbu. 

Uskutočnili ju v prepychovom paláci. Trvala tri 

dni a tri noci. (S. Blaho, P. Matiasová) 

 
Verili by ste, že na dejepise môžu vzniknúť básne? Ježko tiež neveril, kým sa nedozvedel o štáte Veľká 
Morava. S ním je spojené meno najslávnejšieho kráľa Svätopluka. Svätopluk vládol Veľkomoravskej ríši, ktorej 
patrilo celé územie Slovenska, Morava aj Čechy, časť Nemecka a Poľska, územie dnešného Maďarska, časť 
Srbska, Chorvátska, Slovinska a Rumunska. O tomto území, živote v ríši a o vládcoch sa učili siedmaci.  
A nielen učili, ale aj básnili.  

 
VEĽKÁ MORAVA  
Pribina a Mojmír prídu, 
no, však ale beda, 
z toho vždy len vojny vzídu, 
vojakov nám treba. 
 
Mojmír bitku vyhráva, 
spraví Veľkú Moravu, 
za neho nastúpi Rastislav, 
nemá ani ďaleko rieku 
Oravu. 

 
 
Vierozvestci zo Solúna 
cestu k nám merajú, 
kresťanstvo a prvé písmo 
Slovanom venujú. 
 
Svätopluk sa len pozerá 
„Rastislava Frankom, 
chcem byť vládca ja, 

zle to s ríšou vyzerá.“ 

 

 
 
Rastislav o zrak prišiel, 
veľmi zle u Frankov obišiel. 
Nové vojny vznikajú, 
vládcom sa vojaci z rúk 
vymykajú. 
 
Vojna nemá víťaza, 
zem posejú mŕtvoly, 
po čase z nich vyklíčia  
len pamätné mohyly. 
E. Hanusová

Veľká Morava nepriateľov mala, 
stále proti niekomu bojovala. 
Avari, Frankovia, Maďari, 
Veľkú Moravu napádali. 
 
Dve kniežatstvá sa spojili,  
Veľkú Moravu vytvorili. 
Pribina z Nitry uteká    
a Mojmír ju s vojskom zaberá. 
 
Slovania statočne bojovali, 
svoju ríšu stále rozširovali. 
Mojmír ríšu založil, 
Rastislav kresťanstvo rozšíril. 
 
Svätoplukova rozloha nebývalá, 
synom ju zachovať treba. 
Tri prúty synov nepoučili. 
starí Maďari ríšu rozbili. M. Gaman

 

Veľký rozkvet Morava 

zaţila, 

keď mocná ruka 

Svätopluka zavládla. 

Franskú ríšu porazil 

a na Rastislavov hrad sa 

usadil. 

Okolité územia si 

podrobil 

a z Veľkej Moravy 

mocnú pevnosť vydobyl. 

Rôzne náleziská nám 

dnes hovoria, 

kde bohaté moravské 

hroby sa nachodia. 
E. Kiššová 

Svätopluk 
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ľahko a rýchlo. Skús aj ty. 
 

 2 3 5 6    ?  

1 4 7 8 9  
 

Patrí číslo 10 nad, alebo pod čiaru? 

Napovieme: Uvedom si pomenovania čísel.  
(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen) 

 

 Ţiakov, rodičov a obyvateľov obce na vianočnú výstavu od 15. 12. do 21. 12. 2010, nainštalovanú na dolnej chodbe ZŠ. 

 Na tvorivé dielne - lektorky – p. Mišejová, p. Kaňová.  

 Ţiakov zapojiť sa do Vianočnej tomboly organizovanej školským parlamentom.  

 Všetkých rodičov na program pod názvom Rozprávkové Vianoce do KD Diviaky nad Nitricou dňa 17. decembra 2010. 

 V mene RZ pri ZŠ s MŠ na 9. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa uskutoční  12. februára 2011 v KD Diviaky nad Nitricou. 

Predaj vstupeniek zabezpečuje ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Telefónny kontakt: 54 64 097. 
- rr -

 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,  
zábavného Silvestra a tvorivý nový rok 2011. –rr- 

 

Vianoce sú hracia skrinka, 
v ktorej tisíc tónov spinká. 
Raz za rok, keď zima tróni,  

prebúdzajú sa v nej tóny. 
Svet vtáčatiek a šum lesa 

s jedličkou dnu dostane sa. 
D. Hevier 

 

 
 
Z obsahu: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeţko 1 - občasník školy. November 2010. 

Vychádza štyrikrát v školskom roku. 

Adresa: ZŠ s MŠ č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou. 
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©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom 

a fotografie sú pouţité so súhlasom dotknutých osôb. 

Tlač: Tlačiarne Alius Prievidza. 
Príspevky do časopisu Ježko odovzdávajte triednym učiteľkám alebo 
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školského parlamentu. Ježko sa teší najmä na pôvodnú vlastnú 

tvorbu žiakov akéhokoľvek charakteru. 
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