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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 
V minulom čísle som vás oboznámil s mojím leňošením pod lavicou 
školskej služby. Čo sa mi podarilo odtiaľ spozorovať, to vám musím 
porozprávať. Nemôžem si to nechať len pre seba.  
Zbadal som pracovníka s povolením, ktorý náš 
nádherný javor spiľoval. Hľadal som príčiny a zistil som,  
že starosti okolo javora pretrvávajú od novembra. 
V žiadosti z novembra uvádza vedenie školy, že v prípade javora 
horského je ohrozené bezpečné 
používanie pešieho 
frekventovaného chodníka. Problém 
riešil Ing. Marcel Trnovský  z firmy 
Sagarmatha, ktorej odborom je 
praktická arboristika - teda 
profesionálna starostlivosť o 
stromy. Z odborného posudku 
vyberám - Acer pseudoplatanus L.  je 

v akútnom havarijnom stave - devastačný defekt primárneho 
vetvenia sympodiálnych kmeňov predstavuje kontinuálne riziko 
statického zlyhania stromu. Stromolezecká asanácia sa vykoná po 
častiach, lebo z bezpečnostných a technických dôvodov nie je 
možné asanáciu realizovať naraz, t.j. spíliť strom odspodu 
(systémom zárez - hlavný rez na báze). Výrub stromu bude 
realizovaný postupne po častiach od najvyšších štruktúr stromu - 
postupným oddeľovaním manipulovateľných kusov. Každá exponovaná odstraňovaná časť stromu 
bude fixovaná lanovými systémami a pomaly spúšťaná na zem. Všetky práce budú realizované 
pomocou stromolezeckých techník bez použitia ťažkej mechanizácie a manipulačných plošín. 
S uvedeným spôsobom sa súhlasilo a javor sa naozaj zmenil.  Avšak ešte pred samotnou asanáciou 
bolo potrebné rozhodnutie Obecného úradu na základe posudkov odborníkov. Rozhodnutie z 5. 12. 
2011 obsahovalo množstvo podmienok,  ktoré musela škola dodržať. Po dlhodobej tortúre je javor 
horský asanovaný. Bezpečnosť chodcov je zabezpečená. Život javora pred zničením zachránený. 
Drevný odpad využitý  na kúrenie v MŠ Banky.       -redakčná rada- 
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Ježko vysvetľuje   

Vianočná tombola bola realizovaná v spolupráci vedenia školy so školským parlamentom. Lístky si 
mohli žiaci kupovať od 1. do 23. decembra 2011. Cena jedného lístka bola 0, 20 €. Predalo sa  530 
lístkov. Zisk z vianočnej tomboly je 69,80 €. Peniaze poputovali na účet rodičovského združenia 
a využijú sa na nákup ocenení pre žiakov. Týmto chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí predávali 
tombolové lístky, maľovali vrecúška, ale najmä tým, ktorí lístky nakupovali. Ďakujeme!!!!!!!  
Zbierka Darček pod vianočný stromček 
V nadpise spomenutá zbierka prebiehala v decembri. Zapojili sa do nej žiaci a zamestnanci školy už 
po niekoľkýkrát, aby prispeli pre deti z detských domovov v Bojniciach, Handlovej a vo Veľkých 
Uherciach. Na účet SČK sme poslali 54, 00 €. Ďakujeme!!!!    -školský parlament-  

Ježko informuje  Tri želania pre školu  Dňa 14. decembra 2011 sa učitelia, 

rodičia a žiaci ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou zúčastnili už  10. 
ročníka Rozprávkovej školy pod názvom Tri želania pre školu.  
Slávnostný program otvorila riaditeľka školy, Mgr. Gabriela 
Paulďurová. Do predvianočnej atmosféry divákov voviedli koledy, 
vinše, básne, anglické i ruské piesne. Tí skôr narodení si mohli 
dokonca zopakovať azbuku či zaspievať starú-známu „V lesu 
radilas jolačka“.  
Na javisku sa 
predstavili aj 
športovci, ktorí 

predviedli, akým športom sa venujú a pochválili sa aj 
svojimi úspechmi vo futbale, florbale, vodnom póle, 
karate  i ringu. Folklórny súbor Studnička nám 
predviedol zvyky na Ondreja aj Barboru. Žiaci 1. 
stupňa zahrali   scénku na spôsob Partičky, starší si 
sami zhotovili „praveké“ nástroje a v dobových 
kostýmoch nám ukázali, ako sa dá s nimi robiť 
„hudba najstarších čias“.  
Do programu sa aktívne zapojili aj rodičia s deťmi, ktorí riešili tri úlohy. Ich prvou úlohou bolo vytvoriť 
báseň na slová salónky, darčeky, stromček a škola. V ďalšej časti museli nájsť mená ľudí 

v obecenstve, ktoré začínajú na písmenká slova LÁSKA. 
Poslednou úlohou bol hod snehovou guľou do cieľa. 
O napätú atmosféru  sa postaralo losovanie tomboly. Šťastní 
výhercovia sa tešili orechom, sušeným hríbom, jabĺčkam 
a iným drobnostiam. Na opone plnej hviezd deti postupne 
objavovali tri želania pre našu školu – šťastie, láska a zdravie. 
Sála KD v Diviakoch nad Nitricou bola preplnená rodičmi, 

starými rodičmi 
a ostatnými hosťami, 
ktorí sedeli pri 
prestretých stoloch 

s vianočnými 
dobrotami. Podujatie sa 
skončilo zaspievaním 
veselej školskej hymny  
so slovami  – ,,Jé, jé, jé, 
v diviackej škole dobre 
je!“ Mgr. A.  Kováčiková 
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Všetko za minútu 22. decembra 2011 sa na našej škole konal 16. ročník súťaže Všetko za 

minútu. Bol venovaný Pavlovi Demitrovi, 
ktorý zahynul pri leteckom nešťastí. 
Družstvá, vytvorené zo žiakov jednotlivých 
ročníkov, boli pomenované podľa 
hokejových tímov, v ktorých Demitra 
pôsobil. Súťažili v rôznych 
disciplínach. Napr. skoky cez švihadlo, 
prenášanie členov tímu cez ihrisko, 
vedomostné kolá a podobne. Neskôr sa 
spočítali body a vyhlásilo sa 
umiestnenie. Na 1. mieste sa umiestnilo 
družstvo Vancouver Canuks, na 2. mieste 
Lokomotiv Jaroslavľ,  3. miesto obsadilo po 
rozskoku Grand Rapids Griffins, 4. 
miesto St. Luis Blues, 5. miesto Minesota 
Wild a na poslednom mieste skončila Dukla Trenčín. Ďakujeme všetkým žiakom a pani učiteľkám za 
zabezpečenie výzdoby, fotografovania, zapisovania bodov a pod. Práce mali veľmi veľa športovci aj 
nešportovci. Diváci povzbudzovali a tlieskali aj vďaka motivácii moderátoriek -  Mgr. Beňovej a Mgr. 
Hanusovej. Teoreticky pripravila priebeh celej súťaže Mgr. Chlupková. Ďakujeme za excelentný 
športový zážitok v predvianočnom období.      Martina  Caňová, IX. A  

Dejepisná olympiáda Žiaci, ktorí majú 

vedomosti z histórie a chcú sa nimi prezentovať a zároveň 
súťažiť, absolvujú dejepisnú olympiádu. Z každého ročníka 
uvádzame súťažiacich a postupujúcich do okresného kola. Za 
šiesty ročník sa jej zúčastnilo 18 žiakov – Palárik, Vojtková, 
Krausková, Vavrová, Grznárová, Šišková, Laginová, Nosková, 
Macková, Blahová, Čaprnka, Vajdová, Karvay, Kohútová M., 
Púčiková, Dolníková, Obertová Stela a Kohútová Bianka – 1. 
miesto, postup do okresného kola. Zo siedmeho ročníka 4 žiaci: 
Vavrová, Miniková, Brázdová Ema – 1. miesto, Plachý Damián – 
2. miesto - postup do okresného kola. Z ôsmeho ročníka sa 
zapojili 3 žiaci - Valušková, Rendek Andrej – 1. miesto, Vajda 
Miroslav – 2. miesto - postup do okresného kola. Z deviateho 
ročníka prišli piati žiaci - Vavro, Štoderová, Barborková, Kováč 
Lukáš – 1. miesto, Jurík Andrej – 2. miesto - postup do 
okresného kola.  Mgr. M. Pánisová 

Vianočná výstava na školskej chodbe sa niesla v anjelskom duchu. Vyhodnotenie tvorivosti 

žiakov primárneho vzdelávania bolo sprevádzané nádherným programom, ktoré dramatizáciou 
básne o anjeloch ozvláštnili sestry Noskové. 
Každý, kto sa nejakým spôsobom pričinil 
o bohatú nádielku výstavy, bol odmenený 
darčekmi, ktoré za dozorný výbor Jednota 
Banky - Ješkova Ves pripravila a odovzdala 
Mgr. Gamanová. Dievčatá zo Šikovných rúk - 
K. Kalfasová 1. A, L. Nosková 5. B získali za 
svoje anjelské pozdravy v okresnej súťaži 
Vianočná pohľadnica 3. miesta.   -jh- 

O 2%-nom príspevku 

zaplatenej dane 
Dovoľujeme si osloviť rodičov s 

požiadavkou o poskytnutie  2%-
ného príspevku zaplatenej dane 

za rok 2011. 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 boli už 
prostredníctvom detí zaslané 

rodičom. Vyplnené tlačivá budú 

spoločne odovzdané na 
daňovom úrade. Za pochopenie, 

pomoc a spoluprácu ďakujeme. 
  RZ pri ZŠ s MŠ 

 

 

Súťažiaci a diváci v školskej telocvični 1 
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Predškoláci v škole 
Spolupráca pedagógov materských 
škôl Banky, Diviaky nad Nitricou 
a triednou učiteľkou prvého ročníka je 
každý školský rok veľmi intenzívna. 
Predškoláci sa oboznamujú 
s priestormi školy, triedy, s 
vyučovacou hodinou priamo v škole. 
19. januára 2012  vyučujúca 1. A so 
svojimi žiakmi predviedli deťom, ktoré 
prídu na zápis, čo sa učí v prvej triede, 
ako sa vyučuje a čo všetko sa za pár 
mesiacov dá zvládnuť.  
J. Hatványiová, foto: archív MŠ 

 

B a n k y Názov obce pochádza z roku 1920.  

Samostatne sa rozvíjajúcou obcou bola do roku 
1976. Odvtedy je pričlenená k Diviakom nad 
Nitricou. 
V roku 2012 Banky jubilujú. V minulosti boli Banky 

baníckou osadou s baňami na zlato. Prvá 

písomná zmienka o osade je z roku 1312. 

Pravdepodobne sa rozprestierala  na väčšom 

území, lebo v roku 1332 sa už spomínajú dva 

názvy - Horné a Dolné.  Obce boli neustále 

v závislosti viacerých šľachtických rodov.   

Z roku 1246, keď sa delil majetok - baňa 

na zlato, medzi  zemanov Diviackych, 

poznáme názov Buk. Buchfalva z roku 1275, Bana 

z roku 1312, Banka z roku 1498 a Divékbanka 

z roku 1895. Z uvedeného textu vyplýva, že 

Banky oslávia 700 rokov, počas ktorých tu 

prežilo celý svoj život mnoho ľudí. Z ich 

spomienok sa v písomnej podobe nachádza málo 

údajov. Niektoré sa zachovali len ústnym 

tradovaním z generácie na generáciu. Mnohí 

z nás by chceli poznať život predkov, prarodičov, 

starých rodičov aj teraz. Chceme sa k  tým 

spomienkam nejako dostať.  

Milí žiaci, vyzývame vás, ak o zaujímavej, peknej veselej príhode viete, zapíšte ju a prineste vedeniu 

školy. Bolo by vhodné, aby vznikla pamätnica príhod a historiek bývajúcich v našej dedine pri 

príležitosti osláv 700. výročia. 

Na motiváciu uvádzame príbeh nášho žiaka, ktorý pozná prostredníctvom spomienok svojho otca, 

bývalého starostu.          Jana Hatványiová 

O bielom volovi Kedysi, v časoch trhov a jarmokov, bol  najznámejší  jarmok v Prievidzi.  

Už zavčasu ráno sa najlepšie predávalo aj kupovalo. Dobytok z odľahlých dedín bolo treba dohnať do 

Prievidze už v nočných hodinách, aby si do rána oddýchol a nepôsobil unavene. Z Baniek cez 

Stemnice, Kocúrany a Opatovce viedla jarmočná cesta cez máčovskú bôrinku, ktorá bola veľmi hustá. 

Početne veľká črieda dobytka od viacerých gazdov sa na úzky chodník nechcela zoradiť. Gazdovia 

museli presekávať húštinu. Vraj aj preto, lebo na chodníku ležal obrovský  biely vôl, ktorého sa črieda 

ohromne bála. Bolo to vraj presne o polnoci. Chlapi sa veľmi nalopotili presekávaním obchádzky vola, 

ako aj jeho dvíhaním pomocou drúkov. Až keď svitalo, tak gazdovia sa ocitli s celou čriedou za volom 

na lúke za Kocúranmi. Vola tam nechali. Vtom vraj z z hustej hmly za nimi počuli obrovský rehot so 

škaredým výkrikom: “Ale ste sa ma nadvíhali!“ Niektorí odvážni chlapi sa vrátili na miesto, kde ležal 

vôl, no vola nebolo.  Rozprávačom tohto príbehu bol nebohý Ferko Iliaš a bol by každého zmlátil, kto 

by mu to neveril. Odvolával sa na svedkov. Kravy.        Michal  Gaman, VIII. A 

Mgr. Vallová, p. uč. Mikleová, prváci a predškoláci v 1. A 
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 Ježko a športové aktivity   

Byť dobrým športovcom znamená krok za 
krokom prekonávať samého seba.... 

V športovej rubrike predstavujem ďalšiu  
kolektívnu športovú hru -  vybíjanú.  

 
ybíjaná je kolektívna prípravná športová hra pre mladší 
školský vek. Úlohou každého družstva je vybiť 
súperových hráčov a uhýbať sa pred vybíjaním. S loptou sa hrá 

s obmedzeniami uvedenými v platných pravidlách. Hrá sa na 
volejbalovom ihrisku 9 x 18 m s predĺženou stredovou čiarou. Okolo 
ihriska musí byť voľný priestor aspoň 1,5 m. Pole je vnútorné územie 
9 x 9 m. Zázemie je vonkajšie územie okolo poľa vymedzené 
predĺženými stredovými, bočnými a zadnou čiarou. (Pre I. kategóriu 
je ihrisko 6 x 12 m.) Hrá sa s nie veľmi nahustenou volejbalovou 
loptou. Každé družstvo tvorí dvanásť hráčov. Každý hráč i 
kapitán má jeden "život". Hráči majú jednotné dresy s číslami.  
Striedanie hráčov je dovolené len po skončení polčasu a v 
prípade zranenia aj počas hry na pokyn rozhodcu. (Družstvo I. kategórie tvorí 9 hráčov.) -internet- 
 
Basketbal sa hral v ZŠ Nitrica 29. 11. 2011. Reprezentovali nás – J. Cigáň, J. Majerník, M. Vavro, A. Šiňaľ, 
Ľ. Hagara, P. Valuška. Získali 1. miesto. Okresné kolo sa hralo v priestoroch našej telocvične  5. 12. 2011 
a chlapci sa ocitli na 2. mieste.  Blahoželáme! 
Turnaj v basketbale dievčat sa konal v ZŠ Oslany 2. 12. 2011 v zastúpení E. Hanusovej, D. Svitkovej, S. 
Turcerovej, P. Valuškovej, K. Vavrovej, M. Caňovej. Získali 4. miesto v obvodnom kole.   
Vybíjaná je hra, ktorá má výsostné postavenie medzi turnajmi v mesiaci január. Je organizovaná pre 
všetky kategórie. Hrá sa v telocvični ZŠ Nováky.  
Mladší žiaci aj mladšie žiačky získali 3. miesto.  S plným nasadením hrali piataci - J. Oršula, T. Svoreň, 
šiestaci -  J. Čaprnka, R. Dudiak, R. Čech, E. Jestrebský, E. Mazánik, D. Motúz, M. Palárik, M. Úradník, 
siedmaci - M. Cebák, T. Homola, piatačka - V. Motúzová, šiestačky - K. Vajdová, D. Blahová, N. 
Dolníková, N. Nosková, L. Krausková, R. Macková, B. Kohútová, M. Kohútová, siedmačky - S. 
Divékyová, R. Vajdová, E. Brázdová, S. Plachá. Snaha bola obrovská. Blahoželáme. 
26. januára si preverili svoje športové zručnosti aj mladší žiaci. Vyhrali s Dolnými Vestenicami, prehrali 
s Novákmi. Majú zaslúžené 2. miesto v obvodnom kole, pretože novácki chlapci vybíjali „hlava-
nehlava“, rany boli silné a bolestivé. Blahoželáme - M. Brokešovi, B. Hroncovi, A. Hajrovi, B. Kohútovi, 
P. Plachému, T. Mikulovi, L. Svoreňovi (kapitánovi),  R. Guľkovi, D. Čičmancovi, M. Vajdovi, M. 
Hatványimu a P. Holbovi.  30. januára si preveria svoje sily mladšie žiačky. sle Ježka.  

 
Okamžite prestaň 
 
Droga - to je zlá kamarátka, 
zapamätajte si skrátka, 
že drogu brať nesmiete, 
inak zle dopadnete. 
 
Fajčenie je zlozvyk veľký, 
vyhýbajte sa mu chlapci, dievky. 
Ak nechceš rakovinu pľúc dostať, 
jediný spôsob je okamžite prestať. 
Stela Obertová, VI. B 
 
 

V 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO droga priamo 
alebo nepriamo pôsobí na centrálny nervový systém a môže 
mať postavenie lieku. Zaraďujú sa k nej aj iné látky (lieky, 
alkohol), ktoré sú konzumované pre zmenu psychického či 
fyzického stavu človeka. Droga teda ovplyvňuje jeho náladu, 
konanie, vnímanie, správanie, vedomie. Čím má droga 
rýchlejšie a výraznejšie pôsobenie, tým väčšie je 
nebezpečenstvo návyku na ňu. Ľudia, ktorí požívajú 
alkoholické nápoje a drogujú,  trpia  chronickými poruchami 
zdravia či tragickými úrazmi. Individuálna odolnosť je rôzna, 
ale určite je veľmi nízka v detstve a dospievaní, kedy alkohol 
a drogy môžu vážne narušiť rast a vývoj a zanechať na 
organizme trvalé škody... Čas detstva a dospievania sa dá 
vyplniť zmysluplnými činnosťami - športom, tvorením, 
rozvíjaním zručností, zabávaním sa s priateľmi, smiechom, ale 
nie v duchu výroku “ Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje.“   
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Ježko a tvorivosť detí 
Šiestaci na slovenčine 
tvorili báj na motívy báje  
Tatranské plesá 
z Literatúry pre 6. ročník 
ZŠ. 

Nešťastný vládca 
Vládca sedával na brehu Severného mora, 
nebolo tam nikoho ani živého tvora. 
Jedného dňa prišla tam krásna dievčina, 
zďaleka prišla, bola to Tatranská kráľovná. 
Kráľ mora hneď sa do nej zaľúbil, 
vládu nad morom jej sľúbil. 
Krásna dievčina sa preľakla  
a rýchlo od mora utiekla. 
Nepáčil by sa jej život pri mori, 
hory, lesy a kvety boli jej po vôli. 
Túžil vládca po švárnej dievčine, 
po takej krásnej a múdrej žene. 
Prikázal vodám nech mu pripravia cestu, 
aby videl opäť svoju krásnu nevestu. 
Tatranské hory celé preskákal,   
jazerá, plesá nové vytváral. 
Kráľ mora kráľovnej sa nedožil, 
jej srdce si nezaslúžil.  
Karin Púčiková a Radka Macková VI. A 
 
Báj od šiestakov na motívy báje  
Deti boha slnka z Literatúry pre 6. ročník ZŠ 
 
Deti boha slnka 
My žijeme v piatom svete. 
Naši predkovia v štvrtom svete. 
Keď sa dovalila veľká potopa, 
predkovia prerazili dieru a ušli do sveta. 

Jedného dňa počul z diaľky volanie, 
Boh Hastsejli na prianie, 
stvoril z kusa tyrkysu Premenlivú ženu. 
Z kusov kukurice chlapca Bielu kukuricu 
a Žltú kukuricu dievčinu. 

Tí sa jedného dňa rozhodli, 
že pôjdu hľadať Boha slnka. 
Cestou im poradila Pavúčia žena,  
bola to premúdra starena. 
Prišli pred dom Boha slnka, 
citovali si zaklínadlo od Pavúčej ženy. 
Medvede, čo strážili dom, 
ich bez problémov pustili dnu. 

Keď prišiel Boh slnka, 
schovali sa do kožušín. 
Boh slnka vedel, že tam niekto je, 
postŕhal kožušiny a z nich vypadli deti. 
Boh slnka sa hneval, 
nakoniec hnev pominul 
a prijal ich za vlastné deti. 
Karolína  Kohútová, D. Blahová VI. A

 
 
 

Súťažné básničky z rozprávkovej školy 
v KD – Tri želania pre školu 
 
Zadanie znelo: Vymyslite krátku básničku, 
v ktorej budú slová: salónky, darčeky, 
stromček, škola. 
 
K. Brokešová, 1. A, Ing. M. Brokešová, V. 
Lomnický 5. B, J. Dodoková, S. Dodoková 
3. A  vymysleli: 

Stromček svieti za oknami 
ozdobený salónkami. 

Vianoce sú opäť tu, 
zabudnite na školu. 

Jedna vločka, druhá letí 
darčeky sú pre Vás, deti! 

Zazvonil nám zvonec, 
riekanky je koniec. 

 
Produkt skupiny E. Hroncovej, R. 
Hroncovej 1. A, T. Divékyovej 4. A, K. 
Divékyovej, T. Uhlára VI. B: 
 

V našej škole 
svieti stromček. 

Pod stromčekom darčeky 
na ňom visia salónky. 

Každé dieťa šťastné je, 
že sa pekne ligoce. 
Darčeky si zoberú 

od šťastia sa zasmejú. 
 

 

Tretiacke reklamy na vybrané slová 
Vybrané slová v našej škole sa naučíte hip, hop, bum! Sabínka Dodoková 
Deti, učíte sa vybrané slová? Príďte k nám, do diviackej školy. Vaneska Kaňová 
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Básne z matematiky 
 
Jednotka 
Tešia sa z nej všetci žiaci,  
prváci aj deviataci. 
 
Radosť ich je veru veľká, 
keď im ju dá pani učiteľka. 
 
Šikovní sú ako líška,  
ak ich  je plná žiacka knižka. 
 
Na radosť sa všetko zmení, 
keď ju nájdu na vysvedčení. 
 
Veď jednotka je najlepšia, 
všetci sa z nej potešia.  
Igor Vajda, V. B 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ježko sa usmieva  nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť 

deťom priamo vo vyučovacom procese:  
  Pri vysvetľovaní zastaralých výrazov z literárnej ukážky M. Kukučína - Z teplého hniezda, sme sa 

dozvedeli, že šuster je šofér autobusu. (SJL - správne – šuster je obuvník) 

  Viete, čo je kyslón? (správne - nemá význam, to sa len v rýchlej komunikácii  na SJL podarilo 

žiakom vytvoriť zo slovného spojenia kyslý citrón) 

  Bedřich Smetana napísal Ukradnutú nevěstu a symfonickú báseň Hltava.  (HUV - správne – 
Predaná nevěsta a Vltava) 
  Na tabuli bolo napísané  „Prineste si do školy sloníky a-z.“ Zaujímalo nás - aká je to učebná 
pomôcka a na ktorý predmet je potrebná? Žiadna, len malý fixkový škriatok. (správne myslené – 
anglické slovníky a-z) 
  Medzi spisovateľov píšucich literatúru pre deti patrí Robo Beňo. (správne - Beňo je redaktor) 
 

Ježko a pozvánky
 Pozývame žiakov, rodičov a obyvateľov obce na veľkonočnú tematickú výstavu - Hmyz od 16. 12. 

do 21. 12. 2011, nainštalovanú na dolnej chodbe ZŠ. 
 Pozývame v mene RZ pri ZŠ s MŠ na  10. reprezentačný Valentínsky 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.
              -rr- 

 

A tú našu matiku, 

čo nám cvičí logiku, 

všetci radi máme, 

na nej takto počítame: 

2+2=4, 2x2=4, 3+3=6, 3x3=9. 

 

Čó? Je to pravda, milé deti, 

každý malý na toto naletí. 

Bolo to tak aj v stredu, 

keď Viktor zobral kriedu 

a  napísal na tabuľu 

jednu obrovskú machuľu. 

 

A čo na to poviete?, 

spytoval sa Viktor. 

Za takú veľkú machuľu 

môžeš dostať iba guľu. 

Viktor sa na učiteľku hnevá, 

chce si známku opraviť. 

 

Učiteľka hneď vykríkne:“ No teda!“ 

Viktor píše veľkú nulu. 

Do žiackej predsa učiteľka píše guľu. 

Anna Mária Uhlárová, V. B 

 

Skratky v písomnej komunikácii 

Včera večer som pozerala DVD. 

Nevedela som si vybrať vhodné 

CD. Tak som vypla TV a išla na 

PC. Zapla som FB a písala 

s kamarátmi. Tam som sa 

dozvedela, že za D. ú. z MAT 

sme mali PZ str. 51/7. Romana 

Miniková, 7.A  

Na hodine matematiky je dobrá 
nálada,  
hlavne, keď učiteľka číslami zamáva. 
Naše mozgy veľkými číslami plníme, 
na matiku sa vždy tešíme, 
lebo sa v triede výborne cítime. 
Róbert Žember, V. B 

Dostala som jedničku 
a hneď zložila som básničku. 

Matematika je stará veda, 
zaujala už môjho deda. 

Rátal, krátil, odčítal 
až z únavy sa zosypal. 
Viktória Mišejová, V. B 

 
 

 

 

Číslovkové hádanky z hodín 
literatúry 7. A 

 
100p,100pa, 100jan, 

100lica, ce100, 100dola, 
100pár, 100ročie, 

100lček, me100, 100čiť, 
100nožka, 100žiar, 
prie100r, ko100l, 

100vka, 100pka, 100lár, 
100lička, 100lný tenis, 

100nka, 100pér 
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Ježko a zábava 
  

1. Vyriešte tento algebrogram tak, že za 
písmená dosadíte číslice, pričom v úlohe 
je skrytý názov slovenského mesta. 
E L O x Z N V = 1 2 3 4 5 6  
2. Nahraďte v tejto úlohe písmená 
číslicami tak, aby ste získali najmenší 
možný súčet.    

 K L 

+ L M 

 M K 

 N N 
(zdroj: Premýšľajte s nami!) 
3. Vymaľujte zimný obrázok z internetu. 

 

Ježko a priania  
Nech láska sa šíri éterom, v ktorom sa pohybujú blízki 
tak rýchlo a v takom množstve ako na pridanom 
obrázku. 
1 4 .  f e b r u á r  -  D e ň  s v ä t é h o  V a l e n t í n a  
 
Z obsahu: 
Ježkov obzor s. 1 

  Ježko vysvetľuje zo školského parlamentu s. 2 

 Ježko informuje  s. 2 Tri želania pre školu s. 3 
Všetko za minútu s. 3 
 Predškoláci v škole a Jubileum Banky s. 4 

 Ježko a športové aktivity – Vybíjaná s. 5 

 Ježko a tvorivosť detí s. 6 

 Ježko sa usmieva s. 7 

 Ježko a pozvánky s. 7 

 Ježko a zábava s. 8 
 
 

 
 
 

Ježko 2 - občasník školy. Január 2012. 
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. 

Motív Ježka – Klára Laginová. 
©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom 

a fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb. 
Tlač: Tlačiareň LIPOPRINT  Prievidza. 

 

 

http://www.zsdini.edu.sk/

