Motto Ježka:

Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, prežiť a dozvedieť. (redakčná
rada)

Ježkov obzor
Po príchode do školy sa pravidelne usadím vedľa svojich pomocníkov. Sú to žiaci
školskej služby. Sprevádzam ju po celé dni. Sadnem si pod lavicu a sledujem,
čo sa okolo mňa deje. Pozorujem učiteľky a deti, ktoré
okolo mňa chodia hore-dole, sledujem cudzích ľudí, ktorí
za nejakým účelom prídu do našej školy. Školská služba
si plní zodpovedne svoju funkciu. Naozaj správne a dobre zapíše žiakov i návštevníkov, chodiacich po chodbe,
poctivo a načas otvára vchodové dvere žiakom. Sem-tam
si zapíšu poznámky od svojich spolužiakov z vyučovacích
hodín, ktoré v ten deň neabsolvujú. Niekedy plnia úlohy,
ktoré dostanú od vedenia školy. Som rád, že mňa sa toto všetko netýka a tak si hoviem a leňoším
pod lavicou. Som spokojný so službou aj so školou, ktorá mi dá možnosť oddychovať a zároveň
-redakčná radainformovať o všetkom podstatnom dianí.

Ježko vysvetľuje
Školský parlament tvoria zástupcovia jednotlivých tried: M. Šnircová, J. Oršula z V. A, P.
Matiasová, A. Hajro z V. B, L. Dadíková, I. M. Švajlenková zo VI. A, B. Kohútová, M. Šišková zo VI.
B, E. Brázdová, T. Homola zo VII. A, L. Ferov, M. Krausko z VIII. A, L. Kováč, l. Znamenáková z IX.
B. Predsedníčkou je K. Vavrová a podpredsedníčkou S. Štoderová z IX. A. Naša práca spočíva
v rôznych úlohách. Hneď na začiatku bolo členmi parlamentu zvolené predsedníctvo parlamentu
a boli predložené úlohy súvisiace s vypracovaním plánu práce. V mesiaci október sme začali
s organizáciou služieb žiakov na hlavnej chodbe školy, zapojili sme sa do hlasovania Detský čin
roka. V novembri a decembri začneme s prípravou vianočnej tomboly a spropagujeme finančnú
zbierku Darček pod vianočný stromček. V januári sa v triedach vyhodnotí zber papiera a vo
februári sa zosumarizujú výsledky súťaže O najkrajšiu triedu. Potom bude Deň učiteľov,
Medzinárodný deň žien. V apríli sa podieľame na realizácii Dňa narcisov v škole a v obci. V máji si
pripomenieme Deň matiek a v mesiaci jún sa žiaci našej školy môžu zúčastniť spevácko-tanečnej
súťaže Miniplayback show. Na záver nesmieme nespomenúť vyhlásenie výsledkov súťaže
O najkrajšiu triedu. Celý školský rok sa budú priebežne hodnotiť nástenky a čistota tried.
Lucia Znamenáková, IX. B
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Ježko informuje
Po letných prázdninách znovu v škole
Po dvoch mesiacoch oddychu a zábavy sa opäť
otvorila brána našej školy. Žiaci, rodičia a
zamestnanci školy sa zišli 5. septembra, aby
spoločne privítali nový školský rok 2011/2012. Po
odznení tónov štátnej hymny slávnosť otvorila
riaditeľka školy Mgr. Gabriela Paulďurová, ktorá
popriala žiakom a učiteľom veľa zdravia a elánu
do práce v novom školskom roku. Mnohí žiaci
sa zúčastnili svätej omše. Vo svojom príhovore
privítala riaditeľka školy aj nových prváčikov,

ktorí museli zložiť sľub pred všetkými žiakmi.
Za odvahu im prostredníctvom pani zástupkyne
odovzdala darčekové balíčky. Tiež privítala
piatakov - žiakov zo susednej základnej školy –
z Diviackej Novej Vsi. Žiakom sa prihovoril aj
starosta obce Diviaky nad Nitricou. Školská
hymna vytvorila veselú náladu a zástupkyňa
odštartovala nový školský rok odpočítaním 3,2,1
štart a inicioval vykročenie správnou nohou. -rr-

Dobroty zo školskej jedálne
Na celom svete si ľudia už po 32. krát pripomínajú 16. október svetový deň výživy. V našej jedálni nie je novinkou propagácia
zdravej výživy. V pondelok 17. októbra sme pre deti MŠ
a žiakov ZŠ pripravili zaujímavé nátierky, ovocné a zeleninové
šaláty ako aj cereálne pochúťky. Verím, že pre našich
stravníkov to bola chutná a zaujímavá akcia. Veď našou
snahou je, aby mali neustále na pamäti, že pre zdravý životný
štýl je potrebný pohyb, zdravé jedlo a veselá myseľ.

Škôlkári v školskej jedálni

Čo je zdravá výživa?
Nezabúdajme, že žiadna potravina neobsahuje všetky živiny v
optimálnom množstve a v správnom pomere pre udržanie
zdravia, snáď okrem materského mlieka. Zdravá výživa je možná iba konzumáciou rozličných
druhov potravín udržujúcich požiadavky rovnováhy živín. Každá potravina má úlohu v
poskytovaní rovnováhy, avšak niektoré potraviny sú lepšie zásobené určitými živinami ako
ostatné. Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová
pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny
obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso,
hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Nesmie chýbať dostatočný príjem
tekutín. Dôležité je správne rozloženie celodenného príjmu stravy. Základom sú tri hlavné jedlá –
raňajky, obed a večera a 2 menšie porcie – desiata a olovrant.
Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje
kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.
Zásady zdravej výživy:
- optimálny príjem mikronutrientov –
- optimálny príjem energie,
vitamínov, stopových prvkov,
- zníženie príjmu tukov,
- zníženie príjmu soli (NaCl),
- optimálny príjem bielkovín,
- zníženie príjmu alkoholu,
- optimálny príjem sacharidov a vlákniny,
- správna frekvencia príjmu jedál a primeraná
kultúra stravovania.
M. Iliašová
Škola potrebuje každý finančný príspevok
S blížiacim sa rokom opäť apelujeme na rodičov, aby poskytli škole 2 %-ný príspevok zaplatenej
dane za rok 2010. Prijímateľom je RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, IČO 37919784. Získané
financie pomôžu pri nákupe učebných pomôcok a pod. Tlačivá na vyplnenie poskytnú pani
ekonómky, ktoré potvrdené tlačivá hromadne odovzdajú na daňový úrad.
RZ pri ZŠ s MŠ
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Tekvicová šou
Už tradičnou sa v našej škole stala Tekvicová šou, ktorú
zorganizovali p. vychovávateľky Elena Mišejová a Zdenka
Kaňová 12. októbra 2011. Desiate podujatie otvorila p.
zástupkyňa PaedDr. Jana Hatványiová. Učitelia, deti, rodičia
i starí rodičia sa nemohli
vynadívať na vyzdobené
tekvice všetkých veľkostí
a farieb.
Tvorivé
ruky
„sochárov“ ich premenili na slimáky, pirátov, lienky, včielky,
bábiky, Indiána, anjela, princezné, dokonca i na rozprávkové
tri prasiatka, domov pre myšky či dinosaura.
Tohtoročná
prehliadka
bola
obohatená
o súťaž
o najchutnejšie jedlo pripravené z tekvice. Žiaci
priniesli výborné zákusky, kysnuté koláče, dokonca
i nátierku z cukety. Porotu však najviac zaujalo zdravé
jedlo – cuketa na orientálny spôsob – v podaní Lucky
Hlinkovej z 9. B. Deti si zatancovali, ostatní prítomní sa
porozprávali o svojich ratolestiach a tešili sa
z vystavených umeleckých diel.
Ťažkú úlohu mala i porota, ktorá hodnotila „výtvarné“
diela. Najviac ju upútal malý dinosaurus, ktorého
autorkami boli Lenka a Nikolka Noskové. Na 2. mieste
skončili práce Klárky Laginovej, Mária Hatványiho, Nelky a Emky Púčikovej, Paťky Matiasovej.
Malými pozornosťami však boli odmenené všetky deti, ktoré svojimi prácami prispeli
k príjemnému prežitiu jesenného popoludnia.
Mgr. Adriana Kováčiková

Tekvica na orientálny spôsob
cibuľa, 50 ml oleja, 1
Ingrediencie:
kari
korenie, mletá červená
zelená
paprika,
3
paprika, čierne mleté
paradajky, 4 polievkové
lyžice
kečupu,
3-4
korenie,
vegeta,
strúčky
cesnaku, ½
tymián,
petržlenová
vňať, oregano, bazalka,
lyžičky cukru, kyslá
citrónová kôra a soľ,
smotana
800g tekvice, 1 väčšia
Postup:
Očistenú tekvicu pokrájame na kocky. Cibuľu pokrájame na jemno a opražíme na oleji, pridáme
tekvicu. Osolíme, pridáme vegetu, korenie, kari korenie, cukor, červenú papriku a dusíme 10-15
minút.
Pridáme olúpané a nakrájané paradajky, papriku pokrájame na kolieska, pretlačený cesnak
a kečup. Podusíme 2 minúty. Pred podávaním každú porciu ocukríme ochutenou kyslou
smotanou.
Ochutený dressing z kyslej smotany - smotana, petržlenová vňať, oregano, citrónová kôra,
pretlačený cesnak. Zamiešať a podávať. Podávame s chlebom alebo zemiakmi. Dobrú chuť!
Lucia Hlinková IX. B
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Žiakov merať si sily s rovesníkmi baví
Od septembra tretiaci a štvrtáci riešia úlohy
v platenej súťaži firmy EXAM Maksík, žiaci
druhého stupňa riešia úlohy v platenej súťaži
Maxík. V novembri sa zapojili do informatickej
súťaže iBobor.
Usilovný, inteligentný a čulý bobor sa stal
symbolom informatickej súťaže pod názvom
iBobor. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných a stredných škôl
z celého
Slovenska. V termíne 7. 11. - 11. 11. 2011 sa konal
už piaty ročník. Celkovo sa do súťaže zapojilo
36 389 žiakov. Súťažili v piatich kategóriách.
Žiaci našej školy sa zapojili do nasledovných
kategórií a dosiahli pekné výsledky. Úlohy
zamerané na logické myslenie si mohli prvýkrát
vyskúšať aj žiaci III. a IV. ročníka v kategórii
Bobríci. Za tretiakov súťažilo 11 žiakov,
podobne aj za štvrtákov. Najlepšie výsledky
mala tretiačka Miriam Habrmanová a štvrták
Tomáš Mikula. Vyššiu kategóriu Benjamíni
tvorili žiaci 5. - 7. ročníka. Piatakov sa zapojilo
34, najlepšia bola Lenka Nosková z V. B
a Tatiana Karvayová z V. A triedy. Šiestakov sa
zapojilo 36 žiakov. Najlepšia za ročník bola
Nataša Dolníková zo VI. A a Erik Mazánik zo VI.
B triedy. Siedmaci už boli skúsení v tejto
kategórii, do súťaže sa zapojilo 18 žiakov.
Najlepší za ročník bol Damián Plachý a rovnaké
výsledky dosiahli Marko Divéky a Kristína

Vavrová.
Ďalšia kategória Kadeti má
zastúpenie žiakov 8. a 9. ročníka. Z 19 ôsmakov
bol najlepší Ladislav Ferov (umiestnil sa
v internetových výsledkoch na 9. mieste) a za
ním za ročník bola úspešná Laura Bálentová.
Deviatakov súťažilo 29 žiakov, najlepší bol Juraj
Cigáň z IX. A a za ním Ľubomír Hagara z IX. B
triedy.
Celkovo našu základnú
školu
reprezentovalo 161 žiakov, ktorým vyučujúce
predmetov Informatická výchova a Informatika
ďakujú za výborné výsledky, pozitívny prístup
k súťaži, organizovanosť, disciplínu. Uvidíme,
aké zaujímavé úlohy budú v ďalšom ročníku.
koordinátorka súťaže PhDr. Milena Pánisová,
podrobnejšie informácie: www.ibobor.sk
ukážka úlohy:
2. Zmätený robot
Robot vie chodiť dopredu, otočiť sa vpravo a
vľavo.
Príkaz na pohyb dopredu je ODRPDEU, príkaz
na otočenie vpravo je ĽVVAO. Aký je príkaz na
otočenie
vľavo?
VĽAVO
PAOVRV
PVAROV
ĽVOAV

Vystavovali sme úrodu
Jeseň sme v našej škole privítali výstavkou plodov Z našej záhrady – zo školského pozemku, ktorú
pripravili PaedDr. Irena Ďurigová, Mgr. Soňa Štrbáková a Mgr. Marián Pánis. O tom, že sa naši
žiaci vzorne starali o zeleninu, nás presvedčili mrkvičky, petržleny, paštrnáky a kaleráby. Pyšne
sedeli na vyzdobených laviciach. Deti, ktoré prechádzali okolo, pozorne sledovali tekvičky
všelijakých farieb a obdivovali pestré
fazuľky.
I neposlušné
gaštany
sa
rozkotúľali pomedzi vyleštené jabĺčka a
orechy. Nechýbali ani sušené liečivé
rastliny – mäta, alchemilka, kvet lipy,
šalvia. Z výstavy sa pomaly „strácali“
sušené jablká, ktoré veľmi chutili
okoloidúcim. Sme radi, že sme sa opäť
mohli popýšiť bohatou úrodou.
Mgr. Adriana Kováčiková
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Ježko a športové aktivity
Byť dobrým športovcom znamená krok za
krokom prekonávať samého seba....V
športovej rubrike sa zoznámime postupne
modernými netradičnými
s niektorými
športovými hrami. Ako prvé predstavíme

ringo, pretože naši žiaci ho hrávajú na
hodinách telesnej výchovy.

R

ingo je kolektívna netradičná hra a zároveň výborná
športová hra pre trávenie voľného času, odreagovanie sa
detí, či dospelých. Ringo je hra, ktorá rozvíja skoro
všetky vlastnosti potrebné pre človeka v dnešnom živote postreh, rýchlosť reakcie, priestorovú orientáciu, vôľu, obratnosť a fyzickú kondíciu. So svojimi
vlastnosťami sa javí ako výborný doplnkový šport. Technika hry je málo náročná. Tiež materiálne
nároky sú minimálne - stačia dva krúžky a volejbalové ihrisko, či prenosné "ringo ihrisko" s
trávnatou plochou. (zdroj: internet)
Veľký futbal sa hral v Dolných Vesteniciach. Reprezentovali nás – J. Cigáň, J. Majerník, M. Vavro,
A. Šiňaľ, Ľ. Hagara, P. Valuška, M. Gaman, M. Vajda, M. Dodok, M. Cebák, D. Kováč, F. Cako, V.
Lomnický. Nepostúpili sme ďalej z obvodného kola.
Turnaj v malom futbale dievčat sa konal v Oslanoch v zastúpení E. Hanusovej, M. Noskovej, N.
Juríkovej, R. Vajdovej, S. Divékyovej, M. Caňovej. Získali 2. miesto v obvodnom kole, postup do
okresného kola bol len pre víťaza. Predviedli excelentné výkony.
Florbal - krásny výkon, 2. miesto, pod vedením Bc. Michala Paulďuru - postup do okresného kola,
ktoré sa hralo v III. ZŠ S. Chalupku . V okresnom kole sa neumiestnili na víťaznej priečke. S veľkým
nasadením bojovali T. Vaško, A. Šiňaľ, A. Jurík, M. Hagara, M. Vavro, J. Cigáň, M. Gaman, Ľ.
Hagara a E. Mazánik.
Cezpoľný beh v Prievidzi, kde nás reprezentovali v kategórii dievčat – P. Valušková (11. miesto), E.
Brázdová (18. miesto), S. Turcerová (29. miesto) z celkového počtu 78 pretekárok a v kategórii
chlapcov – J. Majerník (28. miesto), E. Jestrebský (69. miesto), M. Gaman (27. miesto) z
celkových 85 pretekárov.
Stolný tenis, obvodné kolo, v ZŠ v Oslanoch boli hrať P. Valuška, Ľ. Hagara, M. Krausko a M.
Gaman. Neumiestili sa na víťazných priečkách, ale zahrali si.
Florbal v dievčenskej zostave sa konal v ZŠ Bystričanoch s našimi žiačkami – S. Štoderová, D.
Svitková, E. Hanusová, M. Caňová, M. Motúzová, S. Turcerová, J. Lomnická, K. Uhlárová, L.
Barborková. Umiestnili sa na peknom 2. mieste.
Žiaci sa zdokonaľovali v plávaní

Každý z nás si iste pamätá na tragickú udalosť, ktorá sa stala v auguste 2010 v Amerike. V rieke Louisiane
sa vtedy utopilo šesť detí a rodičia sa na ne pozerali z brehu, ale nedokázali im pomôcť, pretože ani oni
nevedeli plávať.
V našej škole nie sme ľahostajní k príprave žiakov na život a to nielen po vedomostnej stránke, ale aj po
praktickej a fyzickej. Snažíme sa im vytvárať také podmienky, aby boli pripravení zvládnuť v živote každú
situáciu, ktorá ich stretne. Už teraz Vám viem s istotou povedať, že týždeň, ktorí sme strávili so žiakmi 7.
ročníka na zdokonaľovacom plaveckom výcviku v plavárni v Novákoch priniesol bohaté ovocie v podobe
ďalších šikovných plavcov. Okrem zdokonaľovania v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak sa naučili
poskytnúť dopomoc unavenému plavcovi, prípadne zachrániť niekoho, ak sa topí, samozrejme,
s ohľadom na svoje schopnosti. Tie netreba nikdy preceňovať. Za svoju snahu získali aj „mokré
vysvedčenie“ s počtom naplávaných metrov, niektorí aj kilometrov.
Nech sú Vám títo dvanásťroční plavci príkladom a výzvou, veď nikdy neviete, kde, kedy a kto bude
potrebovať Vašu pomoc!
Mgr. Petra Fajerová
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Ježko a tvorivosť detí
Popoluška a jej tri oriešky
V Diviakoch nad Nitricou sa školská telocvičňa 19. októbra 2011
premenila na rozprávku. Žiaci sa stretli, aby sa pozreli na veľmi smiešne,
príjemné, ale aj pekné divadelné predstavenie Popoluška. Herci divadla
Clipperton z Banskej Bystrice nám zlepšili náladu. Predstavenie bolo
zaujímavé tým, že herci neprestajne vťahovali do deja detského diváka
a repliky obohacovali o dialógy s pedagógmi.
Príbeh skončil
happyendom a šťastie žiakov spočívalo v tom, že sa nemuseli vzdelávať
v triede. Ivanka Kunkelová, 3. A
V literárnom kútiku v učebnici jedného ročníka sa nachádza tvorivá úloha - vlastná charakteristika
v podobe básne. Podľa danej šablóny sa môže charakterizovať hocikto z vás. Neskúsite?
Som hlučná a urečnená. Som fanatik do hokeja.
Ja som
Som zvedavá aké dlhé budú brady hokejistov.
Som (dva špeciálne znaky, vlastnosti)
Som zvedavý (na niečo zaujímavé, kuriózne)
Počujem, že rastú im pomaly a isto.
Počujem (zvuk niečoho, čo reálne nepočujeme) Vidím každú fázu puku, keď letí do brány.
Vidím (obraz niečoho, čo sa okom nedá vidieť) Chcem Stanleyho pohár vidieť často nad ich
Chcem (aktuálne želanie)
hlavami.
Som hlučná a urečnená. Som fanatik do hokeja.
Som ( opakuje sa prvý verš)
Predstieram (čo naozaj niekedy predstieraš)
Predstieram, že ich prehra sa ma netýka.
Cítim (pocit niečoho neskutočného)
Cítim adrenalín v krvi, keď sa im hra z rúk
vymyká.
Dotýkam sa (v mysli niečoho vzdialeného,
Dotýkam sa dlaňou zlatých medailí.
neskutočného)
Obávam sa (čoho sa naozaj obávaš)
Obávam sa, že sa mi to nikdy nesplní.
Plačem, pretože (čo v tebe vyvolalo smútok,
Plačem preto, že krutým spôsobom opustil nás
plač)
jeden z nich.
Som (opakuje sa prvý verš)
Som hlučná a urečnená. Som fanatik do hokeja.
Chápem (čo ti je jasné)
Chápem všetkým hokejovým pravidlám.
Tvrdím, že (o čom si presvedčený)
Tvrdím, že aj v ťažkom zápase sa vyhrať dá.
Snívam (o čom často snívaš)
Snívam o stretnutí s našim hokejovým tímom.
Skúšam (o čo sa pokúšaš)
Skúšam zohnať kontakty všemožným
spôsobom.
Ivana Ďurtová, IX. B
Viete, čo je nonsens? Básne vám odpoveď napovedia.
Svinka
Letí prasa, letí vzduchom,
problémy má strašné
s bruchom.
Od hladu mu v bruchu
kvíli,
pred ním letia krokodíly.

Nezbedné nohy

Krídlami už ledva máva,
krokodíl je chutná strava.
Už je prasa celkom sýte,
už si sedí doma v byte.
Adam Krajčík, 5.A

Po záhrade lopta skáče,
zostanem s ňou doma
radšej.
Jakub Oršula, 5.A

Keď som išiel do školy,
nohy sa mi vzopreli.
Že tam oni nepôjdu,
hlavu trápiť nedajú.

Uhádnete druhácke hádanky?
Čo je to?
Je to rýchle a oranžové. (Mário)
Je to ryšavé a vie sa to sfarbovať.
(Tomáš O.)
Je to ťažké a nič to neváži.
(Tomáš I.)
Je to žlté a visí to na strome.
(Artur )
V jeseni si robí dom a v zime spí.
(Kristínka )
(líška, hádanka, veverička, ježko, hruška)
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Poznáte Všadebradu?
V 3. ročníku základnej školy sme sa rozhodli
pracovať s literárnym dielom Tri múdre
kozliatka od Jozefa Cígera Hronského. Ich mená
sú veľmi známe a populárne medzi čitateľmi Všadebrada,
Všadejama,
Všadekapusta.
Dôvodom výberu na čítanie bol zvláštny typ
rozprávky – animovanej zvieracej rozprávky.
Podľa Zlatka Klátika je táto rozprávka založená
na paralelnosti dvoch plánov: animovaného
a ľudského. Zvieratá v nej predstavujú masky,
za ktoré sa skrývajú ľudia, ich city, vzťahy a
problémy. Na vyučovacích hodinách žiaci
spoločne čítali knihu, vypracovávali ku každej
epizóde z knihy pracovný list s úlohami na

rozvíjanie komunikačných schopností a rozvoj
obrazotvornosti. Jednou z úloh bola aj
charakteristika niektorého z troch hlavných
hrdinov vo veršoch. -jhVšadebrada všade bol.
Na lodi sa plavil dosť.
Žlté oči mal,
modré šaty nosieval.
Vo vlaku sa nahneval,
lebo lístok nekúpil.
Dlhú bradu nosieval
až cestu s ňou zametal.
Do Ameriky zašiel
a gazdu tam našiel.
Romanka Púčiková, 3. A

Piataci sa učia, ale aj tvoria. Na dané predlohy z učebnice sa im podarili ohromujúce rýmy.
Vetríček milučký,
Vetríček milučký
Vetríček maličký
Vetríček milučký
pohlaď mi ručičky,

pohlaď mi vlásočky

pohlaď že vetvičky

kade sa túlaš?

povedz mi básničku,

pohlaď ma na líčko

tomu môjmu

Ty veľké šintrisko,

len takú kratučkú.

aspoň len máličko.

stromčeku

že sa nezafúľaš.

V. Mišejová, V. B

čo rastie pri domčeku.

M. Kováč, V. B

A.

M. Uhlárová,
V. B

L. Nosková, V. B

Ježko sa usmieva nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo
vyučovacom procese:
 Hybernácia je pôrod zvieraťa v prírode. (PRI – správne – zimný spánok)
 V našej škole sme vymysleli nové svetové strany – sever, juh, východ, záchod. (GEG - správne –
západ)
 Viete, čo je western? Podľa ôsmakov je western jazda vo westernovom sedle. (SJL – správne western je dobrodružné epické dielo z prostredia kovbojov a Indiánov.)
 So správnou pleťovou maskou sa dá ochrániť tvár a dýchacie cesty nositeľa pred toxickými
látkami vo vzduchu . (správne ochrannou maskou, hovorovo plynovou maskou)

Ježko a pozvánky






Pozývame žiakov, rodičov a obyvateľov obce na vianočnú tematickú výstavu - Anjelské
Vianoce od 16. 12. do 21. 12. 2011, nainštalovanú na dolnej chodbe ZŠ.
Pozývame žiakov zúčastniť sa Vianočnej tomboly, ktorú organizuje školský parlament.
Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na program pod názvom Tri želania pre školu
do KD Diviaky nad Nitricou dňa 14. decembra 2011, netradične doplnený vianočnými trhmi
s rozličným tovarom.
Pozývame v mene RZ pri ZŠ s MŠ na 10. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa
uskutoční 11. februára 2012 v KD Diviaky nad Nitricou. Predaj vstupeniek zabezpečuje
ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Telefónny kontakt: 54 64 097.
-rr7

Ježko a zábava
1.
Doplňte do voľných políčok
písmená zo slova RINGO tak, aby
neboli v každom riadku, stĺpci a na
uhlopriečkach rovnaké písmená.
2.
V adventnom kalendári
vyfarbujte hviezdičky od 1.12. do
24. 12.
R

I

N

G

O

R

O

N

Ježko a priania
Spokojné
vianočné
sviatky,
zábavného Silvestra a aktívny
nový
rok
2012
v osobnom
i pracovnom živote želá redakčná rada.
Tým najkrajším darčekom k Vianociam od
„školy“ pre žiakov, rodičov a jej priateľov nie
je nič, čo sa zlatom leskne.
Je to úsmev, láska, pekné slovo.

Obrázok zo Skicára, M. Hatványi, 2. A

Nad taký dar žiadny iný nie je.
Šťastné a veselé Vianoce želajú
všetci zamestnanci školy.

Z obsahu:

 Ježkov obzor, Ježko vysvetľuje s. 1
 Ježko informuje s. 2
Tekvicová šou s. 3
Súťaže, exkurzie s. 4
 Ježko a športové aktivity – Ringo
a
Zdokonaľovací plavecký výcvik s.
5
 Ježko a tvorivosť detí s. 6
 Ježko sa usmieva s. 7
 Ježko a pozvánky s. 7
 Ježko a zábava s. 8

Ježko 1 - občasník školy. November 2011.
Vychádza štyrikrát v školskom roku.
Adresa: ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121
972 25 Diviaky nad Nitricou.
Web školy: www.zsdini.edu.sk
Facebook: ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
Redakčná rada: Šéfredaktor: Klára Laginová.
Predseda redakčnej rady: Lucia Grznárová.
Pedagogická asistencia: PaedDr. Jana Hatványiová.
Foto: archív školy.
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