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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) 

  
Očami Ježka (miesto editoriálu)

Jar je tu. Veľmi rýchlo sme sa 

preobliekli z kabátov a búnd do 

tričiek s krátkymi rukávmi. 

Meteorológovia predpovedajú 

horúcu jar a tropické letné 

horúčavy. Ako sa bude rozmýšľať na vyučovaní 

v takom teple? Neţ nastanú horúčavy ešte si 

uţijeme typické aprílové počasie – vietor, dáţď, 

slnko, atď. vystriedané za niekoľko hodín. 

Prestaňme si všímať počasie a tešme sa 

z prebúdzajúcej sa prírody a energie zo slnka. 

 
JAR 
Keď k nám príde jarička, 
slnko svieti na líčka. 
Znovu sane odkladám 
na povalu hore k nám. 
Zase kvietky rozkvitajú 
a vtáčiky štebotajú. 
Sem tam búrka prehrmí 
a strachu nám narobí. 
My sa však šantíme 
do školy sa tešíme. 
L. Nosková, 4. tr. 

   

         
 
 Školský parlament  

Školský parlament tvorí spojnicu medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie 
výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých mimoškolských 
a školských činností ,  vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi, hľadanie 
spoločných postupov pri riešení priestupkov žiakov voči školskému poriadku.  Má demokratický 
nádych. Školský parlament vedie netriedna pani učiteľka, v aktuálnom školskom roku je to Mgr. 
Soňa Štrbáková. Predsedkyňa parlamentu je Veronika Divékyová  z IX. tr. Členská základňa 
pozostáva zo zástupcov jednotlivých tried.  

P a r l a m e n t  v e r s u s  v e d e n i e  š k o l y  
Vyššie uvedené poslanie parlamentu je príliš zovšeobecnené. V čom spočíva jeho náplň konkrétne? 
Členovia školského parlamentu bodujú nástenky a čistotu tried, pripravujú príspevky do rozhlasového 
okienka pri príleţitosti rôznych významných udalostí, podieľajú sa na organizovaní školských podujatí, 
finančných zbierok, vianočnej tomboly. To, ţe našim ţiakom záleţí na príjemnej atmosfére v škole 
dokazuje jedna z posledných akcií. Naši „parlamenťáci“ sa 2. marca 2011 po vyučovaní stretli v 7. triede 
s vedením školy. Kaţdá trieda si vopred zhromaţdila otázky, ktoré potom ich zástupcovia odovzdali 
predsedkyni parlamentu. Ţiaci boli spočiatku hanbliví, ale postupne sa diskusia predĺţila aţ do 15.00 hod. 
Deti sa sťaţovali na neprispôsobivých ţiakov, odsúdili šikanovanie, ale tieţ podali návrhy  - moţnosť 
výmeny tried, moţnosť čakať na autobus v nepriaznivom počasí v areáli školy, zriadiť lavičky na 
chodbách, rozšíriť sortiment v bufete, atď. Na čom sa vedenie školy dohodlo so zástupcami tried sa 
ostatní ţiaci dozvedeli prostredníctvom svojich zástupcov na triednických hodinách. Myslíme si, ţe takéto 
stretnutia ţiakov s vedením školy sú prospešné pre obe  strany.  Mgr. Soňa Štrbáková 
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Jeţko šiel po (stopách) aktívnych detí a informuje. 
 

 

 O víťazstvách 
 

Do krajského kola geografickej olympiády sa prepracovali Lacko Ferov  a Emka Brázdová. Lacko sa umiestnil na 7. 
mieste a Emka získala nádherné 1. miesto.  
Do krajského kola súťaţe Hviezdoslavov Kubín po svojom vynikajúcom prednese  sa dostala Lesanka  Krausková 
z V. B.  V Bzinciach pod Javorinou bude reprezentovať seba a školu 28. apríla 2011. Drţíme jej palce. 

 O školskej jedálni 

 
TAMI a GRANKO 

Jeţko verí, ţe všetky  triedy uţ dokončujú plagáty tejto zaujímavej súťaţe. Správne vyplnené plagáty 

môţete za triedu doručiť pani zástupkyni do 27. apríla 2011. Ďakujeme za usilovnosť pri zbieraní 

potrebných nápisov. –rr- 

TAMI a GRANKO 

 

 Z ekonomického úseku 
 

O 2%-nom príspevku zaplatenej dane 

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, IČO 37919784 ďakuje všetkým, ktorí poskytli touto formou 

finančné prostriedky základnej škole. Získané financie pomôžu na nákup učebných pomôcok a pod.  
    RR pri ZŠ s MŠ 

 

 Súťaž o Zlaté pero riaditeľky CVČ 
Dňa 10. marca 2011 sa Vajdová Petra, Ďurtová Ivana a Laginová 
Klára zúčastnili vyhodnotenia vyššie spomínanej súťaže. Akcia 
sa konala v Hornonitrianskomm múzeu v Prievidzi a stala sa 
súčasťou speváckej súťaže Valent Fest. Veľmi sme sa tešili, že 
sme tam, lebo v spievaní súťažili naše spolužiačky, ktoré 
reprezentovali ZUŠ Nováky. I tak sme im tlieskali a držali palce, 
aby sa umiestnili.  Kto to bol? Macková, Dadíková, bývalá žiačka 
Líšková.  
1. miesto medzi zaslanými časopismi obsadil Nitrický Korenárik, 
za náš časopis Ježko sme získali Pamätný list. O našom časopise 
sme sa porozprávali s redaktorkou, ktorá hodnotila. Za niečo náš 
časopis pochválila, niečo nám poradila ako vylepšiť. My sa 
budeme snažiť tieto jej slová preniesť na Ježkove stránky. 
Dúfame, že náš Ježko bude s týmito radami stále lepší a lepší. 
Píšte svoje príspevky aj vy, lebo s vašou tvorbou bude Ježko 
najlepší.  Touto  cestou ďakujeme pani učiteľke Janke Hatványiovej za to, že Ježka do súťaže 
poslala a umožnila nám zúčastniť sa tejto akcie.  

Klára Laginová, V. B 

 Deň vody 
V súvislosti s marcom Mesiacom knihy a Dňom vody pripravila Mgr. Petra Fajerová veľmi originálnu 

rozhlasovú reláciu. Ţiacku logiku rozvírila tajničkou -  otázkami o knihách a riešením tajničky bolo slovné 

spojenie – prameň ţivota. Áno, voda je prameň ţivota. Kto sa zapojil s riešením tajničky do súťaţe a bol 

vylosovaný, strávil pekné športové chvíle na plavárni s pani učiteľkou. 

Vylúštené slovné spojenie je len vtedy pravda, keď voda  spĺňa kritéria na kvalitu pitnej vody. Najlepšia je 

nesýtená, neochutená, nechladená stolová voda. Nedráţdi sliznicu hrdla, najlepšie uhasí smäd, priaznivo 

pôsobí na ľudský organizmus. O vode ste sa mnohé zaujímavosti mohli dozvedieť aj z výstavy na dolnej 

chodbe, ktorú pripravila Mgr. Tatiana Beňová. 
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 Exkurzia cez Deň vody 
 
Oslava Dňa vody žiakov primárneho vzdelania sa niesla 
v duchu – vody sa napijem, do vody sa ponorím. Prvá 
zastávka ich exkurzie bola na Budiši. Voda z prírodného 
prameňa niektorým chutila, niektorým ani nevoňala. 
Ďalšiu časť dňa príjemne relaxovali v Aquaparku 
Turčianske Teplice. Deti sa snažili vyskúšať všetky 
ponúkané možnosti – bazény vo vnútri aj vonku, vodný vír 
vo vonkajšom bazéne a tí najodvážnejší aj tobogán. 
S výletom sú spokojní žiaci i ich rodičia, pretože sa vrátili 
zdraví a bez stratených vecí.   –jh- 
 

 Čítanie v šiestej komnate 
 

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a 

nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

Moţno by stálo zamyslieť sa, kedy sme my naposledy prečítali nejakú hodnotnú knihu, kúpili ju 

deťom pri príleţitosti ich sviatku alebo len tak pre potešenie, či pre rozvíjanie ich čitateľskej 

gramotnosti. 

V tento krásny jarný mesiac, marec, sme deťom otvárali komnaty rôznych kníh. Svoje obľúbené 

kniţky priniesli ţiaci na výstavu a kaţdý z nás mohol do nich nahliadnuť a obdivovať ich čaro.  

„Rozprávkovú noc“ preţili piataci v šiestej komnate, kde im pani učiteľka čítala rozprávku a oni 

snívali svoj sen o Zlatej podkove, zlatom pere a zlatom vlase. Ak Vám táto rozprávka nič nehovorí, 

siahnite po knihách Pavla Dobšinského a určite ju tam nájdete a ešte oveľa oveľa viac. Tak nech Vám 

to dobre číta.           Mgr. Petra Fajerová 

 

Čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo.  (Sir Richard Steele)   

 

 Marec – Mesiac knihy, ţiaci na 

prvom stupni ZŠ oslávili čítaním kníh, 

návštevou kniţnice a špeciálne sme si pre 

všetkých mladších spoluţiakov my štvrtáci 

pripravili dramatizáciu hry Pytačky od 

Ľudmily Podjavorinskej. 

Jeden pondelok sme pozvali 

prostredníctvom plagátov spoluţiakov 

i pani riaditeľku do 4. triedy, ktorá sa akoby 

šibnutím čarovného prútika zmenila na 

javisko a hľadisko. Kulisy a rekvizity sme 

vytvorili spoločne počas vyučovania, 

kostýmy sme si navrhli a pripravili so 

svojimi maminami. S veľkou trémou 

a podporou pani učiteľky sa nám podarilo 

podať skvelé herecké výkony, za ktoré nás 

ocenili deti potleskom a milými slovami p. 

učiteľka Hanusová.       L. Nosková, IV. A 

 

Marec je mesiacom knihy, preto by mal kaţdý z nás po nej siahnuť a aspoň raz zájsť do kniţnice. 

Privíta vás v nej milá pani knihovníčka, ktorej knihy prirástli k srdcu. Ja som jej pri jednej z mojich 

návštev poloţila zopár otázok. 

 

 

P.  Matiasová, M. Hronec, 4. r. 
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Ivanka: Sme zvedaví, koľko kníh skrýva naša 

kniţnica? 

Knihovníčka: Spamäti ti to presne nepoviem, 

ale evidenciu si vediem v zošite. Miestna 

knižnica obsahuje 9 847 kníh. Z nich je 

súčasťou žiackej knižnice presne 2 129. 

Ivanka: Niektoré z nich majú určite výnimočnú 

hodnotu. Môţete povedať, ktorá z nich je 

najstaršia? 

Knihovníčka: V knižnici máme veľa starých 

kníh, ale bude to jedna z tých troch, ktoré 

majú vyhradené špeciálne miesto. Rok 

vydania v nej nie je uvedený, ale myslím, že 

je to táto kniha Dedičstvo Jánošíkovho 

pokladu. 

Ivanka: Najcennejšia? 

Knihovníčka: Podľa mňa je to Babička od 

spisovateľky Boženy Nemcovej z niekoľkých 

dôvodov. Patrí k najstarším v knižnici a sú 

v nej nádherné ilustrácie od akademického 

maliara K. V. Mutticha. Prešla rukami 

nespočetného množstva čitateľov a každý 

pocíti pri jej čítaní lásku a úctu, ktorú cítila 

spisovateľka k svojej babičke a ktorá je 

vyjadrená v každom riadku. Okrem toho je 

dokonalým obrazom života dedinského ľudu, 

so sviatkami, zvyklosťami a skúsenosťami. 

Ivanka: Najčastejšie poţičiavaná? 

Knihovníčka: Žiaci si najradšej požičiavajú 

rozprávkové knihy, príbeh malého vrabčiaka 

Čin Čin a zaujali ich aj huncútstva dvojičiek 

Danka a Janka, ktoré občas zneužili svoju 

nezvyčajnú podobu. 

Ivanka: A teraz niečo o čitateľoch. Koľko nás 

bolo zapísaných v kniţnici v roku 2010? 

Knihovníčka: Nemám vzťah k štatistikám, 

lebo sú náročné. Toto číslo je ľahké si 

zapamätať. Bolo vás zapísaných presne 111. 

Návštevníkov však bolo oveľa viac aj vďaka 

pani učiteľkám, ktoré vás priviedli v rámci 

vyučovania. 

Ivanka: Pamätáte si aj najväčší počet 

návštevníkov za jeden deň? (Pre tých, ktorí to 

nevedia pripomínam, ţe kniţnica je otvorená 

dve hodiny v utorok a vo štvrtok) 

Knihovníčka: Áno, bolo to na jeseň. Do 

knižnice prišlo 46 ľudí. 

Ivanka: To ste mali plné ruky práce. Aké 

zaujímavé aktivity sa v kniţnici uskutočnili? 

Knihovníčka: Snažím sa stretávať s čitateľmi 

každej vekovej skupiny od najmladších až po 

najstarších. V septembri sme pasovali 

prvákov za čitateľov. Október je mesiacom 

knižníc aj mesiacom úcty k starším ľuďom. 

Žiaci základnej školy sem zavítali na besedu 

v rámci vyučovania a zrelších obyvateľov 

sme si uctili Posedením so seniormi. Zvláštne 

čaro malo vianočné stretnutie dvoch 

generácii Porozprávaj mi rozprávku, stará 

mama. Žiaci sa so starými rodičmi stretli aj 

na Novoročnom posedení a veľa zábavy 

prinieslo vo februári Fašiangové všeličo. 

Marec sme tiež zasvätili knihe 

miniprojektom Poznávajko medzi žiakmi. 

Žiaci jednotlivých ročníkov navštívili 

knižnicu a pracovali na zaujímavých 

tvorivých aktivitách. 

Ivanka: Prezradíte nám, na čo sa môţeme tešiť 

v budúcnosti? 

Knihovníčka: V knižnici sa najlepšie cítim 

obklopená ľuďmi, preto si už v apríli oživíme 

ľudové tradície počas Veľkej noci. V máji, 

mesiaci lásky, sa Medzi nami dievčatami 

zoznámime s najobľúbenejšou ľúbostnou 

poéziou. Dievčatá môžu prispieť aj vlastnou 

tvorbou. A keď v júni zakvitnú naše stráne, 

vydáme sa do prírody spoznávať liečivé 

rastliny. Pomôže nám pri tom literatúra od 

autorov, ktorí poznali jej tajomstvá, jej 

bohatstvo, a vďaka ktorým si dokážeme 

poradiť s niektorými chorobami. 

Ivanka: Určite nie je ľahké zorganizovať takéto 

podujatia. Čo by vám v kniţnici najviac 

pomohlo? 

Knihovníčka: Je to smutné, ale doteraz 

nemáme sociálne zariadenie a vodu. 

V knižnici treba udržiavať poriadok a bez 

vody je to pre mňa nemožné. Záleží mi tiež 

na tom, aby sa obohatila o nové, zaujímavé 

knihy, preto je vítaná akákoľvek finančná 

pomoc. 

Ivanka: Dúfam, ţe sa táto situácia čím skôr 

vyrieši. Ak dovolíte, opýtam sa niekoľko otázok 

z vášho súkromia. Pamätáte sa, kto vám daroval 

1. knihu a ako sa volala? 

Knihovníčka: Bola som veľmi malá, keď mi 

mamička darovala leporelo Môj macík. Tak 

často som ju čítala, že sa „zodrala“. Potom si 

spomínam na 3. diel Slovenských národných 

rozprávok, ktorá bola dlho mojou jedinou 

rozprávkovou knihou. 

Ivanka: A čo názov knihy, ktorú ste si vy 

prečítali? 
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Knihovníčka: Bolo to tak dávno, že si už 

nepamätám. Ale prvým zamilovaným 

románom bola Sirota Podhradských od 

Terézie Vansovej. 

Ivanka: Aký druh literatúry preferujete? 

Knihovníčka: Ruskú a anglickú klasiku 

z literatúry pre dospelých. Zaujímavé sú aj 

diela súčasných slovenských autorov. 

Z detskej literatúry najradšej čítam diela od 

Ch. Dickensa. 

Ivanka: Koľko času denne venujete čítaniu 

kníh? 

Knihovníčka: Veľa, ja bez knihy nezaspím. 

Ivanka: Prezradíte nám názov vašej obľúbenej 

knihy? 

Knihovníčka: To je ťažko povedať. Ja mám 

rada všetky. Ale najčastejšie sa vraciam 

k poviedke od Ch. Dickensa Vianočná 

koleda. Obľubujem tiež slovenských autorov 

z obdobia romantizmu. 

Ivanka: Ďakujem vám, za nezabudnuteľné 

okamihy strávené vo vašej prítomnosti. Chcete 

niečo odkázať ţiakom? 

Knihovníčka: Veľa, veľa čítať. To, čo im dá 

kniha, sa nedá slovami opísať. Pomôžem si 

citátmi, ktoré mám tu v knižnici: „Dom bez 

knihy je ako izba bez okien“, „Veľa hovoriť 

a veľa povedať nie je to isté“.   
    Ivana Ďurtová, VIII.B 

 

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. Do koľkých kategórií literatúry je rozdelená kniţnica?    A. 5  B. 7  C. 10    

2. Kde sa nachádza kniţnica?    A. v budove obecného úradu      B. v budove bývalých dielní 

základnej školy 
3. Koľko detských kníh obsahuje kniţnica?         A. 9129    B. 2129 

4. Aký je poplatok za zápisné pre ţiakov na 1 rok?   A. 1 €  B. 0,5 €  

5.  Kto reprezentuje školu v krajskom kole súťaţe Hviezdoslavov Kubín?  

A. Lesana Krausková   B. Klára Laginová   

6.  Ktorá rozprávka bola čítaná v šiestej komnate? 

A.  O troch grošoch                  B. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas    

7. Výstava a exkurzia v škole sa koná pri príleţitosti jedného významného dňa. Ktorého? 

A. Deň narcisov  B. Deň vody 
8.  Správna odpoveď z nášho hlavolamu je:    A. A sem nepatrí,  lebo je to spisovateľ     

B. D sem nepatrí, lebo je to herec 
(Odpovede vhoďte do pripravenej schránky Jeţko na dolnej chodbe. 6. mája 2011 jedného z vás vylosujeme a odmeníme. 

Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí. Odpovede z minulého kola: 1A, 2B, 3A, 4A, 5B, 6B, 7A, 8A.  Z 25  ţiakov 

zapojených do kvízu sme vyţrebovali a odmenili Stelu Obertovú z V. B.) 
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 ?  

 

 
 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.... 

Vtip:  Jeden pilot hovorí druhému: „Povedz parašutistom, aby prestali vyskakovať. Ešte sme 

nevzlietli!“  

Blondínka a brunetka si dávajú súťaţ na 100 m prsia. Vyhrá brunetka a blondínka hovorí: „To nie je 

fér, ty si pouţívala ruky!“  

  

Deti, kto ma predbehne? Ja uţ som v kondícii a vy? Sneh sa nám 

roztopil, a preto treba vytiahnuť bicykle, oprášiť kolieskové korčule, 

vybrať si túru do prírody a tešiť sa z krásnych jarných slnečných 

lúčov. Viem, ţe v zime ste nemali veľa športových súťaţí, ale predsa 

ste sa len venovali rôznym pohybovým aktivitám – boli ste plávať, 

hrali ste na hodinách hádzanú, basketbal, posilňovali ste a niektorí 

z vás si navzájom zasúťaţili aj s inými školami.  

Tak napríklad: Andrej Belanec, Marek Lupták, Jakub Matejovič, Patrik Hagara, Ľuboš Hagara, 

Mário Znamenák, Michal Dodok  reprezentovali našu školu v hádzanej a skončili na peknom 

3. mieste. Mgr. P. Fajerová 

 



 6 

 
V športovej rubrike sa zoznamujeme postupne s niektorými modernými športovými hrami. Ďalším 
športom bude tenis, lebo máme v škole jedného veľmi úspešného tenistu spomedzi viacerých žiakov 
oddaných tomuto športu.   

 
enis ako „hra pre pobavenie hostí“ vznikol v roku 1873. 
Profesionálnym športom sa stal v 30-tych rokoch 20. storočia. 
Čo je tenis? Vo všetkých rečiach na svete rovnako vyslovené 

a rovnako pouţívané slovo. 
Je to náročný šport na fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť 
a intelekt. Je vţdy zaujímavý, plný napätia, radosti z podarených 
zásahov i športových sklamaní z neúspechu a plný nádeje, ţe ďalší 
úder, ďalší „game, set, či match“ bude lepší, vydarenejší a úspešnejší. 
Miňo alias Milan Habrman sa prvýkrát skamarátil s raketou, keď mal 7 
rokov. Trénoval dvakrát týţdenne. Začal chodiť na domáce turnaje. 
Spočiatku sa mu nedarilo. No, kto pozná Miňa, vie, ţe on sa len tak 
ľahko nevzdá. Tvrdo trénoval, robil kondičnú prípravu a úspechy 
prichádzali. Najmä v období, keď odišiel trénovať do Akadémie 
v Prostějove. Tam mal neporovnateľné podmienky na osobný rast 

oproti 
materské

mu klubu 
v TC 

Partizánske. Mohol trénovať 3-4 hodiny 
denne s raketou, absolvovať kaţdodennú 
kondičnú prípravu a sústredil sa aj na 
rekonvalescenciu (masáţe, sauna, vírivka, 
fyzioterapia). Preto  musel zmeniť aj študijný 
spôsob na individuálny. V sobotu cestuje na 
turnaje, či uţ slovenské, české alebo 

medzinárodné. Jeho najväčší doterajší úspech je finále na Halových majstrovstvách Slovenska vo štvorhre 
v tomto roku v Trnave. Momentálne sa pohybuje medzi 500 registrovanými hráčmi do 14 rokov na 3. 
mieste. Medzinárodný rebríček zatiaľ nemá, ale snaţíme sa o to. Potrebuje veľa šťastia, pevné zdravie, 
nemalé finančné zázemie, podporu rodičov, kamarátov, učiteľov v škole a chuti napredovať aj napriek 
prípadným neúspechom. Neoblomná viera v seba samého mu pomôţe nielen stať sa  tenistom, ale aj 
silným človekom, ktorý sa v dnešnom náročnom kolotoči ţivota nestratí.  –vh- 

 

 z tvorivosti detí. 

Slovenský jazyk a literatúra je predmet, kde sa  okrem tradičného „bifľovania“ dáva aj  

priestor na tvorivé úlohy. Jeţko je nadšený rôznymi témami,  ktoré ţiaci dokáţu 

spracovať.    

 
Šťastie (úvaha) 
Šťastie je relatívny pojem. Pre každého je šťastie niečo iné. A čo znamená šťastie pre mňa? 
Podľa mňa je šťastie to, čo máme istým spôsobom všetci, niekto viac a niekto menej. Nie každý si ho ale 
dokáže vážiť. Niektorí si nevážia vôbec nič. Nevážia si, že môžu žiť v pekne zariadenom byte a nie niekde pod 
mostom. Každý deň majú dostatok, ba až prebytok jedla.  Deti nie sú vďačné ani za to, že môžu nosiť pekné  
nové veci, o ktorých aj tak o pol roka povedia: „To nie je in.“ Čo by na to povedali chúdence deti v Afrike? Veď 
ony sú šťastné, ak dostanú každý deň niečo jesť. Keby len videli ako my odhadzujeme desiaty do smetných 
košov, ako odnášame obedy v školskej jedálni... 
A čo takí zbohatlíci? Oni nevedia oceniť to, že v živote dosiahli toľko úspechov. Popri tom ako vlastnia 
obrovské pozemky a prosperujúce firmy, musia ešte aj klamať a okrádať ľudí. Skromnejší človek sa poteší, ak 
zvládne uživiť svoju rodinu a strávi s ňou pár spoločných chvíľ. 

T 
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Pre mňa sú šťastím moji rodičia, ktorí sa o mňa starajú a zahŕňajú ma láskou. Moji kamaráti, ktorí ma vždy 
rozveselia, keď som smutná. Moje zdravie, pretože nemusím tráviť veľa času na vyšetreniach v nemocnici. 
Neviem, čo by som robila, keby som niečo z toho stratila.  

Myslím, že by sme si mali vážiť zdravie, šťastie a všetko čo máme. 
Snažme sa teda byť šťastní a rozdávať radosť vôkol seba.  

Dominika Štecová, 9. ročník 

Zdá sa, že dejepis nie je len o  učení sa faktov naspamäť, ale 
o spracovávaní informácií rôznymi spôsobmi. Kto sa potrápi pri 
takejto tvorbe, ten na veľa vecí nezabudne.  
 

Zámorské objavy 

A ten Krištof Kolumbus 

nechodil na autobus. 

Ale loďou pláva 

vlajka vlaje 

stojí na prove 

po mori aj oceáne. 

Pozerá sa do neznáma, 

čí tam nie je jeho India 

známa. 

Preplával on veľa morí, 

keď tu pred ním pevnina stojí. 

Námorník na sťaţni, na rebríku 

vykrikuje Krištof – „máme 

Ameriku.“ 

Ľudia ich tam vítali, 

Indiánmi ich nazvali. 

Po návrate z dlhej cesty 

v Španielsku vítali ho všetci. 

Stal sa on kapitán známy 

a  ľudia ho mali veľmi radi. 

Doteraz naňho spomíname, 

ţe objavil svetadiely neznáme. 
P. Valušková, 

VII. A 

Krištof  Kolumbus 
Poznáte Krištofa Kolumbusa, 

toho známeho moreplavca? 

Bol to veľký výmyselník 

a objavil cestu, ktorú dosiaľ nik. 

Táto cesta bola záhadná, 

pre budúcnosť veľmi významná. 

Začiatkom augusta sa na dlhú cestu vydal, 

ale čoskoro na neznámom mieste pristal. 

Hľadajúc do Indie cestu 

objavil nový kontinent – Ameriku. 
Laura Bálentová, VII. A 

Objavy  
 

Mám vymyslieť báseň, 

o objavovaní - ja chcem. 

Začnem Krištofom 

Kolumbusom, 

ten pridal Ameriku do glóbusov. 

Kolumbus objavil Strednú Ameriku 

a Hernán Cotrés dobyl ríšu Aztékov v Mexiku. 

Johann Guttenberg objavil tlačiareň 

a Fernao Magalhaes oboplával Zem. 
Ema Hanusová, VII. A 

 

 
 

Namyslená paradajka 

Ide paradajka po poli 

a zrazu náhle spomalí. 

Keď uvidí vlak v tuneli,  

okolo nej všetko sa zelení. 

Keď sa tak na to pozerá, 

ten vlak na ňu zazerá. 

Zakričí mu: „Čo si myslíš? 

Hej, čakaj, ešte si to nerozmyslíš?!“ 

Uteká proti nemu, 

Aţ zrazu bác! 

Paradajka sa rozčapí  

na predné sklo vlaku, 

rušňovodič hľadá červenú utierku 

vo veľkom hnedom vaku. 
Stela Obertová, V. B 

 

 

 

Lietajúce prasiatko 

Po dvore nám behá prasa, 

čo má krídla ako hus. 

Za ním beţí naša mačka, 

čo má chobot ako korytnačka. 

na dvore je trma zasa, 

myš naháňa naše okrídlené prasa. 

Vyzerá to ako v rozprávke, 

keď sa zvieratá vozia po dvore na aute. 

Priletela malá myška, čo má chvostík ako 

líška. 

To je koniec, to je krása, 

do stromu nabúralo prasa.  
Mária Šišková, V. B 
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 nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom 
procese:  

 

  Steny pľúcnych mechúrikov tvoria polguľovité mesiačiky. (BIO – správne 

komôrky) 

  Pozor, pozor! Nenavštevujte lesy, pretoţe ich stromy ohrozuje vírus 

lykožrút. (ZEM  – správne – lesy ohrozujú škodcovia, výruby stromov, 

exhaláty, počasie)   

  Bedřich Smetana je autorom symbolickej básne Má vlasť, ktorá má 5 častí: Tábor, Vltava, 

Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a háju a Blatník. (HUV – správne – Blaník) 

  Číslo 343 000 o tisíc väčšie je číslo 1 tisíc 343 000. (MAT – správne – 344 000)    

  Prídavné mená sa delia na vzťahové a akustické. (SJL - správne – akostné)   

 
 

   
ľahko a rýchlo. Skús aj ty. 
 
Z týchto zvláštnych slov sa vytratili samohlásky. Zistíš, ktoré slovo sem nepatrí? 

A) DCKNS 
B) ZGRŠK 

C) TLSTJ 
D) SCHWRZNGGR 

 
 (zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)

 

 

 

 Jeţko vyzýva všetkých ţiakov našej školy, aby vyuţili obdobie veľkonočných prázdnin na zábavu 
a relax, aby posledný štvrťrok naplnený školskými povinnosťami zvládli bez psychických problémov 
a s výsledkami, aké si prajú.   

 Jeţko pozýva na vystúpenie ţiakov našej školy ku Dňu matiek do kultúrneho domu v Diviakoch nad 
Nitricou v piatok 6. mája 2011 o 16. 00 hod.  
 

 
 
Z obsahu: 
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