Motto Ježka:
Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, prežiť a dozvedieť.

(redak čná rada)

Očami Ježka (miesto editoriálu):
A je to tu! Krásne párne číslo v označení kalendárneho
roku. 2010. Rozpitvajme ho na jednotlivé cifry. 2 – to je
stará múdrosť: „Dvakrát meraj a raz strihaj.“ 0 - to je nič.
1 – si najradšej každé dieťa v žiackej knižke číta. Znova
– 0 - to je nič! Skúsme v tomto roku nič premieňať na
veľa. My všetci – pedagógovia, žiaci, rodičia, ...
Pracovať a tvoriť musel človek celé minulé storočia
a nemôže to byť inak ani v súčasnosti. Naša škola
prostredníctvom uskutočňovaných projektov vytvára na
kreatívne činnosti priestor. Pri ich realizácii majme na
pamäti múdre slová Wilhelma Buscha:

„Človek musí niečo poznať
a mal by sa učiť rád.
Len s abecedou, ak chceš vyššie ísť
svojho ducha neuspokojíš.
Že rozum dodá čítanie, písanie samé,
to je len zdanie.
Ani vládnuť len číslam
nepovznesie ľudskú myseľ.
Treba však dopriať sluchu múdrosti,
ktorá slúži duchu.“
-jh-

Projekty, na ktorých sa v škole pracuje v tomto školskom roku:
1. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou – projekt, ktorý je spolufinancovaný EÚ vo výške
85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Žiadateľom bola obec Diviaky nad Nitricou. Dátum
začatia realizácie projektu bol stanovený na 18. júl 2009 a dátum ukončenia realizácie projektu na
31. november 2010.
2. Škola, ktorej to myslí - ponúka akreditovaný vzdelávací program. Počas 40 hodín programu sa
pedagógovia oboznámia s modernými vyučovacími metódami, ktoré poskytujú žiakovi aktivitu
a iniciatívu v procese učenia sa. Žiak sa má svojpomocne dostávať k novým informáciám, triediť
ich a kriticky hodnotiť. Učiteľ má byť nápomocný, usmerňovateľ žiakovej aktivity pri získavaní
nových potrebných informácií.
Na jednotlivých stretnutiach lektorky pedagógov informujú o konkrétnych inovatívnych metódach
teoreticky. Aby sa splnila podmienka, že je nutná aj vlastná aktivita, tak všetky metódy sa overujú
ihneď aj prakticky. So získanými skúsenosťami sa pedagógom ľahšie aplikujú tieto metódy vo
vyučovacom procese. Zdá sa, že inovácie vyhovujú novej školskej reforme a oceňujú ich žiaci aj
vyučujúci. Nebránia sa ich realizácii v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu.
3. Moderná základná škola v systéme vzdelávania – nesie sa v duchu Premena tradičnej školy na
modernú. Dátum začatia realizácie projektu je 23. september 2009 a dátum ukončenia projektu sa
určil na 30. september 2011. Dopytovo – orientovaný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Zabezpečí zvýšenie kvality školy, vzdelávanie
pedagógov, moderné didaktické pomôcky pre žiakov na vyučovanie, vypracovanie školského
vzdelávacieho programu pre 3. a 7. ročník ZŠ a jeho pilotovanie v jednotlivých učebných
predmetoch.
4. Defilé obce Diviaky nad Nitricou - projekt, ktorého autorkou je PaedDr. Jana Hatványiová.
Finančný grant škole vo výške 1800,- Eur poskytla spoločnosť PORFIX – pórobetón, a. s.
prostredníctvom Nadácie ARX Jaslovské Bohunice. Úlohy projektu sa realizujú v treťom ročníku na
vyučovacích hodinách vlastivedy. Mnohé aktivity, ktoré vyplývajú z tohto projektu, sú naplánované
pre všetkých žiakov našej školy a širokej verejnosti od októbra 2009 do mája 2010.
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Projekt sleduje niekoľko cieľov:
v Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov komunikáciou s obyvateľmi obce a verejnými
vystúpeniami. Predpokladá sa, že žiaci zozbierajú detské ľudové piesne, príhody a povesti,
ktoré si oživia v spomienkach pamätníci obce.
v Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti čítaním textov z rôznych zdrojov a rozvíjanie počítačovej
gramotnosti pri práci s multimédiami.
v Vytvorenie bulletinu, ktorého obsahom bude história obce, školy, produkty žiakov,
fotodokumentácia. (Podklady na jeho skompletizovanie sa pripravia v tretiackom metodickom
liste.)
v Návrh a realizácia erbu, hymny, loga a zástavy školy.
5. Ruky bez roboty upadajú do psoty – projekt, ktorého autorkou je pani zástupkyňa Mgr. Gabika
Paulďurová. Finančný grant škole vo výške 1220,- Eur poskytla spoločnosť Nadácia Orange v rámci
programu Školy pre budúcnosť 2009. Úlohy z projektu sa budú realizovať v 5. a 6. ročníku na
vyučovacích hodinách pracovnej výchovy a informatiky v období - december 2009 až jún 2010.
Hlavnou témou projektu je nahradenie klasického spôsobu vyučovania predmetu Pracovná
výchova (predmet, ktorý tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu) zážitkovým
a projektovým vyučovaním. Projekt umožňuje rozvíjať žiacke životné zručnosti, elektronicky
spracovať projekt, využiť na vyučovanie alternatívne prostredie – návšteva ateliéru akad. sochára,
záhradného centra, materskej školy a prezentovať výsledky projektu na verejnosti.
Spolurealizátormi projektu budú rodičia a bývalí žiaci.

Ježko šiel po
J e ž k o

(stopách) aktívnych detí a informuje.
p r i p o m í n a

p r e d v i a n o č n é

o b d o b i e

v

š k o l e

Výstava v KD

v Súťaž „o naj vianočný svietnik"
Súťaž vyhlásil DV
pripraveného materiálu. Mnoho pekných,
Jednota
Bankykreatívnych svietnikov priniesli deti aj z domu.
Ješkova Ves za
Ocenenie
získal
spoluúčasti ZŠ s
každý
tvorca
svietnika 2. 12. 2009
MŠ pre všetky
vekové kategórie.
do vlastných rúk
Pomoc
rodiča
v KD.
-rrdieťaťu bola vítaná. Očarujúce ikebany vznikali
priamo v KD z vlastného a organizátormi
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v Tvorivé dielne
Ako obvykle tvorivé dielne si pripravili pre deti pani vychovávateľky zo ZŠ
(p. Mišejová, p. Kaňová), pani učiteľka z MŠ (p. Mikleová) a za kultúrnu komisiu
p. Gamanová. A aké zručnosti si deti precvičili?

Výroba anjelikov
z papiera

Vytváranie
pozdravov

Zdobenie medovníkov
farebným snehom

Vianočné

ozdoby okrášlené
fazuľkami, hráškom,
bôbom, kukuricou,...

Famózne bolo sledovať zaujaté deti rozprávaním p. Elenky Mišejovej na tému Diviacke štedrovečerné zvyky
(KD – streda – 2. 12. 2009). Všetko povedané sa dalo vidieť na slávnostne prestretom stole. Deti niektoré tradície
a veršovačky spojené s vianočnou večerou vôbec nepoznali. Týmto stretnutím sa splnila jedna z úloh projektu
Defilé ... a veríme, že v pamäti starších obnovilo diviacke tradície a do pamäti mladších zasialo aspoň jedno
semienko, ktoré vzklíči v budúcnosti a nedovolí zabudnúť na typické Vianoce z minulosti. Po prednáške si každý
trpezlivý záujemca mohol upiecť svoju vianočnú oblátku a natretú medom aj skonzumovať. O stroj na pečenie bol
veľký záujem. Nestíhal piecť a uspokojiť všetky chuťové poháriky. –jh-

Pozorní počúvajúci

Slávnostný stôl

Pútavé rozprávanie

Pečenie oblátky

v 22. december v škole
V posledný školský deň žiakov našej školy
čakali prekvapenia. V hlavnej budove školy
sa začalo s rozhlasovou reláciou s vianočnou
atmosférou. Vylosovali sa poslední majitelia
balíčkov
tradičnej
„Vianočnej
tomboly“,
s vľúdnym
hlasom
sa
prihovorila
p.
riaditeľka.
A čo
vôbec
žiaci
netušili?
Všetky pani učiteľky si nasadili mikulášske
čiapky
(p.
zástupkyňa
zabodovala
čertovskou
parochňou)
a postupne
navštívili
všetky
triedy.
Nastúpené
pred
tabuľou
odspievali
pripravené prianie
na notoricky známu reklamu z T-mobilu. Bolo
zaujímavé
sledovať reakcie
žiakov.
Prekvapenie,
úsmev,
fotografovanie,
čudovanie,
ale
niekde
aj
poďakovanie.
V 7.A
a v 9.

triede
vítali
pedagogických
„Mikulášov“
žiacki „Mikuláši“ – to bol nápad zástupcov
žiackeho
parlamentu.
V 2. a 3. triede,
v budove
MŠ,
žiaci
trávili
predvianočné
vyučovanie
iným
spôsobom.
Každá
trieda
osobitne
si
pripravila
svoje
slávnostné
pohostenie, napísala Milé poznámky – želania
pre
kamarátov.
Lenkine
hodnotenie
dňa
vyjadruje názor väčšiny spolužiakov:
"Dnešný
deň
bol
najlepší z celého
školského roku. Na
posedení
bola
zábava, veľa, veľa
sme
sa
najedli,
zahrali
sme
sa
aktivitu
Milé
poznámky,
dokončili
Môj
adventný kalendár.
Super!!!!!!"–jh-
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v

Rozprávková škola inak

Stridžie dni.
Je ich šesť. Vychádzali z prirodzeného ľudského strachu z
nočnej tmy. Ľudia si mysleli, že zlo získa prevahu nad dobrom.
Postupom času sa strach premieňal na povery o škodlivosti
stríg. Dodržiavali sa nepísané zvyky. Ženy museli sedieť
doma, muži sa báli ísť do hory, aby ich nepostretlo nešťastie.
Slobodné mladé dievčatá sa tešili na ľúbostné čarovanie.
Stridžie dni sa stali
námetom
ďalšej
Rozprávkovej
školy.
Žiaci spolu s pedagógmi
sa predstavili verejnosti
6. decembra 2009 v KD. Každá trieda svoj stridží deň poňala v inom
duchu – hra, tanec, hudba, rozprávanie, dramatizácia, spev.
Starodávne zvyky boli
veľmi citlivo
prenesené do súčasnosti a ozvláštnené
modernými prvkami.
Zmenené bolo aj usporiadanie stoličiek
v hľadisku. Diváci sedeli okolo
stola, na ktorom mali
pripravenú
doplňovačku
s ceruzkou.
Počas
vystúpení jednotlivých tried boli
zadávané úlohy. Po
odznení
otázky
správne
odpovede sa vpisovali
do
doplňovačky.
Čas
spríjemňoval hlásnik,
strigy – uvádzačky. Príjemne sa počúvali slová p. riaditeľky
Mgr. G. Kusej, ale aj
trúbkarske umenie a spevácke umenie s akordeónovým
doprovodom,
DFS
Studnička. Počas vyhlásenej prestávky sa predávali produkty
z vianočnej
výstavy
a dobroty bufete. A na záver sa vylosovali zo vstupných
lístkov
majitelia
malých milých produktov, ktoré s láskou pripravili žiaci našej
školy. Myslíme si, že
diváci neodchádzali unudení, ale príjemne vianočne naladení.
P.
Vajdová,
8.
r

.

Hlásnik, strigy – uvádzačky, Katarína - 5. r., Ondrej – 6. r., Barbora – 1. a 4. r., Mikuláš – 2. a 3. r., Lucia –
7. A a 7. B, Tomáš – 21. 12. – 8. r., speváčka a akordeonista, DFS Studnička
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v Geologická olympiáda
Dňa 11.12.2009 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Geologickej olympiády. Prihlásilo sa 29 žiakov. Do
obvodného kola, ktoré bude 10. 2. 2010 postupujú:
5. tr.: Ema Brázdová
7. tr.: Lukáš Kováč
9. tr.: Emília Švecová
6. tr.: Ladislav Ferov
8. tr.: Boris Kopecký
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy. :-) -mp-

v Športové aktivity
Ježko je presvedčený, že športovanie je súčasťou zdravého spôsobu životného štýlu a prevenciou pred mnohými
chorobami. Je pyšný na to, že na tradičné súťažné športové zápolenie sa nezabudlo ani v tomto školskom roku,
lebo byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....
Mladší žiaci zvíťazili v basketbale nad žiakmi
z Lehoty pod Vtáčnikom a Bystričian a postúpili do
okresného kola, ktoré sa bude konať koncom
januára. Najbližšie nás čaká vybíjaná mladších žiačok
a žiakov v Novákoch. Držíme im palce!
-pfReprezentovali nás: Jakub Matejovič, Andrej Belanec, Dominik Stručka, Dávid Pšenák, Kamil Martinusík,
Adrián Chrenko, Tomáš Divéky, Ľuboš Hagara, Patrik Valuška, Milan Habrman, Marek Vavro, Juraj
Cigáň, Michal Gaman, Mário Znamenák, Denisa Briatková, Monika Koláriková, Kristína Kohútová,
Nikoleta Holbová, Dominika Šišková, Kristína Vavrová, Martina Caňová, Simona Turcerová, Petra
Valušková, Sofia Kucejová, Ema Hanusová, Martina Nosková, Nikoleta Juríková.

Hurá! Máme zrekonštruovanú telocvičňu. Naši
žiaci sa dočkali novej telocvične, kde môžu opäť
naplno cvičiť a pripravovať sa na rôzne súťaže.
Športovci už absolvovali basketbal - starší žiaci
a žiačky, hádzanú - starší žiaci.

Vtip: Tréner dohovára futbalistom v šatni po prvom polčase: „Keď som vám pred zápasom kládol na
srdce hru na jeden dotyk, vôbec som tým nemyslel, aby ste sa dotkli lopty len raz za polčas!“

z tvorivosti detí.
§ Žiakom sa poskytla možnosť, aby svoje
priania a želania zverejnili v podobe papierových
ozdôb na ozdobenom stromčeku na dolnej chodbe.

§

Želania zaplnili celý stromček. Boli orientované
na materiálne veci – počítač, auto, veľa
darčekov, ..., ale aj na – zdravie, šťastie, pokoj,
lásku,... Najzaujímavejšie bolo prianie, aby sa
vrátila angličtinárka, ktorá odišla v novembri.

Oveľa viac z tvorivej
práce tretiakov na
tému naša trieda a
naša
škola
bude
v priebehu
januára
a februára na internete
v Multimediálnej
čítanke.
(Multimediálna
čítanka
–
Galéria
príbehov)

§ Tvorivá
práca siedmakov
a ôsmakov na
O tretej triede
hodinách
dejepisu. Viac sa N aša tr ieda, to je č íslo!
dozviete na blogu V šetc i t o ve dia ce lkom isto.
školy.
Vynálezy 18. a 19. storočia.

Impresionizmus.

S t ále ib a vy vádzame ,
le bo záb avu r adi m áme .
N aša p an i uč iteľ ka st ále n a n ás kr ič í,
že ju n aše šaško van ie ve ľm i n ič í.
A j ke ď ne r adi, poč úvam e je j r ady.
T rén ujeme p ravop is, r ie šime príklady,
č ítame a c vič íme n a je j p r íkazy.
Z do kon aľ ujem e sa vo vlast ive de
a rob íme po kusy n a pr íro do vede .
Č i chc eme a č i n ie ,
o po l ro ka tr et í ro čn ík pom in ie.
Viktória

Motúzová, 3. r.
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nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyuč. procese:
J Vrt podzemný má valcovité telo. Prednými
J Zmes, napr. čerešňový kompót, je dimenzia.
lopatkovitými končatinami hrabe dlhé chodby.
(CHE - správne – suspenzia)
(PDA - správne –Krt podzemný)
J Príčinou vzniku ozónovej diery je pôsobenie
J Čísla pri násobení a výsledok násobenia sa
enzýmov. (CHE – správne – pôsobenie
nazývajú - činiteľ, činiteľ, párové číslo.
freónov)
(MAT - správne – činiteľ, činiteľ, súčin)
J Betón sa mieša zo štrku a centimetru. (MAT –
správne – cementu)
J Opäť nový nemecký pravopis: die Kace – mačka
(NEJ - správne - die Katze), der fiš – ryba ( NEJ správne – der Fisch)

ľahko a rýchlo. Skús aj ty.

BARAN, RAK, ŠKORPIÓN,
MAČKA, LEV, BÝK.

J D T
Š P Š
S O ?

•

ZŠ s MŠ Diviaky nad
Nitricou pozýva súčasných
predškolákov na zápis detí
do 1. ročníka, ktorý bude
prebiehať v budove MŠ
Diviaky nad Nitricou dňa
1. 2. 2010 od 10.00 do 16.00
hod..
Spolu s vedením ZŠ s MŠ na
výstavu
žiackych
prác
s veľkonočnou tematikou do
KD v Diviakoch nad Nitricou.

J U človeka časť tela pod bruchom a nad nohami
sa nazýva panvica. (PDA – správne – panva)

Ø Tieto slová spolu súvisia. Jedno sem
nepatrí. Uhádneš ktoré?

Ø Nájdi písmeno, ktoré patrí
namiesto otáznika.

•

J Číslo vynímame pred zátvorku tak, že vyberieme
najväčšieho spoločného deliteľa všetkých čias.
(MAT – správne – všetkých členov)

(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)

•
•

Na
tvorivé
dielne
s veľkonočnými námetmi.
V mene RZ pri ZŠ s MŠ na 8.
reprezentačný ples rodičov a
priateľov školy, ktorý sa
uskutoční 13. februára 2010
o 19.00 hod. v KD Diviaky
nad
Nitricou.
Predaj
vstupeniek
zabezpečuje
ekonomické oddelenie ZŠ s
MŠ Diviaky nad Nitricou.
Telefónny kontakt: 54 64 097.

•

Zúčastniť sa súťaže o naj...
veľkonočného
kohútika,
sliepočku, kačku, húsku,
atď. (hydina) (najkrajšieho,
najmenšieho,
najväčšieho,
najzaujímavejšieho
tvarom,
materiálom,...).
- rr -

Na svätého Valentína mnoho lásky pre každého – ako
inak. Nech Vás po celý deň sprevádza milý úsmev,
srdečný pozdrav, úprimné slovo, od niekoho i malá
pozornosť. Valentínka dobre naladí, srdce každému pohladí.
-rrJežko 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

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

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 použité so súhlasom dotknutých osôb.
Tlač: Tlačiarne Alius Prievidza
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