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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 
Foto: Lektorka s Klárou a Luciou pri práci s časopismi 

Milí spolužiaci, redakčná rada Ježka sa 
zúčastnila vyhodnotenia súťaže školských 
časopisov O zlaté pero  riaditeľky CVČ v 
Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. 
Slávnostného odovzdávania cien sa s pani 
zástupkyňou zúčastnili: K. Laginová, L.  
Grznárová a P.Valušková. Všetky redakčné 
rady sa museli predstaviť a povedať niečo 
zaujímavé o tvorbe. Cenou bol balík 
kancelárskeho papiera a dezert, ktorý sa 
zjedol hneď cestou domov. V programe 
vystupovala naša žiačka Radka Macková. 
Vskutku náš školský časopis Ježko sa ocitol 
na 4. mieste spomedzi prihlásených 
časopisov z mestských aj vidieckych škôl. 

Bol ocenený Pamätným listom a slovami poroty: „Ježko prešiel veľkými pozitívnymi zmenami 
a prisudzujeme mu prívlastok Skokan roka!“ Toto vyjadrenie našu redakčnú radu povzbudilo 
v pokračovaní vydávania časopisu. Redakčná rada pracuje na zlepšení vzhľadu Ježka aj tým, že sa 
zúčastňuje Workshopov zameraných na tvorbu školského časopisu. Fotografia dokumentuje 
Workshop z 8. februára 2012.  Text a foto: -rr- 

Ježko so školským parlamentom vysvetľuje 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polročná diskotéka. Netradičná jedinečná 

diskotéka sa uskutočnila 02. 02. 2012. Čarovný 
dátum priniesol do školy dobrú náladu vďaka 
nápadu a organizácii deviatakov. Na dolnej 
chodbe sa tancovalo, zabávalo, súťažilo. V 
oddychových chvíľach R. Miníková zaspievala. 
Titulom Najlepší tanečník sa pýšil S. Blaho z 5. A.  
 
 
 
 
 

Deň narcisov.   
Zbierka Ligy proti rakovine prebiehala 13. 
apríla 2012 v obciach Diviaky nad Nitricou 
a Diviacka Nová Ves. Okoloidúcim ľuďom 
pacienti s touto diagnózou nie sú ľahostajní. 
Príspevok poslaný na účet bol 608,91 €. 
Ďakujeme!!!!   

Deň narcisov 
Do zbierky Liga proti rakovine sa zapojili žiaci 
a obyvatelia obcí Diviaky nad Nitricou 
a Diviacka Nová Ves. Pacienti s diagnózou 
rakovina nie sú pre väčšinu z nás ľahostajní. 
Na účet sme zaslali 608, 91 €. Ďakujeme!!!  
   -  
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Ježko informuje  Aj fyzika môže byť 
zaujímavá Spojením teoretických vedomostí 

a praktických zručností žiakov 8. a 9. ročníka 
vznikli nádherné a funkčné optické prístroje. Na 
výstave sme videli premietačky, fotoaparáty, 
mikroskopy. Prístroje boli doplnené históriou, 
fyzikálnymi vlastnosťami,  princípom zobrazovania 
a využitím. O tom, kto vyrobil najlepší optický 
prístroj bolo ťažko rozhodnúť. Posúdiť to mohli 
rodičia žiakov našej školy počas rodičovského 
združenia. Výstavu doplnili práce žiakov 6. ročníka, 
ktorí prezentovali a modelovali vlastnosti kvapalín 
a plynov. Vzniklo niekoľko „sopiek“, v ktorých 
magmou bola sóda bikarbóna s octom alebo saponátová voda so vzduchom. Na výstave sme mohli 
vidieť umývačku áut – hydraulické zariadenie, vodné mlyny, ... Najzaujímavejším projektom bola 
fontána – žiačok V. Skarbovej a L. Stručkovej.   text: Mgr. Tatiana Beňová, foto: archív školy 

Netradičné fašiangové vyučovanie v diviackej škole 
Piatkové vyučovanie vo februári v čase fašiangov prebiehalo vo fašiangových maskách, do ktorých sa 
obliekli učitelia a žiaci. Deti ráno vítala včielka Maja alias riaditeľka školy. Do tried prichádzali pani 
doktorky, kovboji, zvieratká, Morticia z family Addamsovcov, prestrojené Rómky, černokňažníci. 
Žiaci sa najviac tešili, keď videli svojich učiteľov preoblečených do zaujímavých kostýmov. Počas 
veľkej prestávky sa všetci stretli v chodbe školy, aby sa tak vzájomne „poprezerali“ a zabavili. Triedy 
s najväčším počtom masiek a najzaujímavejšími preoblečeniami boli odmenené vecnými cenami 
a oceneniami, ktoré majú deti najradšej – hodinami a dňami neskúšania. V jedálni malých stravníkov 
privítali preoblečené pani kuchárky, ktoré pre 
hladošov pripravili výborné šišky. Všetci sme sa 
presvedčili, že učiť a vzdelávať s radosťou sa dá 
i vo veselých pestrofarebných kostýmoch. 

Mgr. A. Kováčiková 

Veľkonočná výstava Hmyz ako téma 

výstavy bol rôznorodý, rôznofarebný 
a z materiálov od výmyslu sveta. Motýle boli 
z papiera, gombíkov, mušlí, igelitu, hliny, lienky zo 

škrupín, húsenice z krepových guľôčok, zo 
škrupín,... Vyhodnotenie tvorivosti žiakov 
primárneho vzdelávania bolo sprevádzané 
programom s jarnou tematikou. Na tvorivých 
dielňach s vychovávateľkami ŠKD sa vyrábali 
lienky a motýle ako ozdoby do črepníkov. Za 
tvorivosť a šikovnosť odmeňoval opäť Dozorný 
výbor Jednota Banky - Ješkova Ves v zastúpení s 
Mgr. Gamanovou.     -jh- 

Fontána Viktórii Skarbovej a Lucii Stručkovej z o 6. A 
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Z vreca olympiád a súťaží 
V okresnom kole Geografickej olympiády máme fantastické umiestnenia: Maťo Brokeš z V. B - 2. 
miesto, Nataša Dolníková z VI. A - 5. miesto, Ema Brázdová z VII. A - 1. miesto - postup na kraj, Lacko 
Ferov z VIII. A - 1. miesto - postup na kraj a Lukáš Kováč z IX. B - 8. miesto. V krajskom kole Lacko 
Ferov sa stal úspešným riešiteľom na štrnástom mieste a Ema Brázdová riešila úlohy veľmi 
sústredene, čo jej pomohlo dostať sa na 2. miesto a získať možnosť súťažiť aj v celoslovenskom kole, 
ktoré bude 11. a 12. mája 2012. Držíme jej palce. Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za krásne 
reprezentovanie seba, triedy a školy.  
V krajskom kole Dejepisnej olympiády bola Ema Brázdová tretia, Andrej Rendek siedmy, Lukáš Kováč 
trinásty vo svojich kategóriách. Blahoželáme im a ďakujeme za to, že našu školu prostredníctvom 
nich spoznávajú aj v iných regiónoch. V oboch spomínaných olympiádach za prípravu ďakujem pani 
učiteľke Mgr. Pánisovej. 
V okresnom kole Chemickej olympiády súťažil len Lukáš Kováč a umiestnil sa na skvelom druhom 
mieste. Blahoželáme jemu aj pani učiteľke Mgr. Beňovej.  
V okresnom kole Matematickej olympiády sa stala úspešnou riešiteľkou Stela Obertová zo 6. B. 
V prednese povestí v okresnom kole  Šaliansky Maťko získala Klára Laginová  2. miesto a v prednese 
poézie a prózy v okresnej  súťaži Hviezdoslavov 
Kubín opäť Klára 2. miesto. Gratulujeme 
k úspechom jej aj Mgr. Kováčikovej. -rr-   

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 

Dňa 31.01.2012 privítala knihovníčka našej Obecnej 
a Žiackej knižnice deti prvého ročníka základnej 
školy, aby prešli knižničnou pasovačkou a mohli sa 
stať právoplatnými čitateľmi knižnice. Pasovanie 
prváčikov je veľmi obľúbenou akciou, u detí, ale aj 
pani knihovníčky a pani učiteľky. Každý rok 
vymýšľame nové hry a aktivity, aby deťom knižnica 
pripadala lákavá a zaujímavá a hlavne, aby na prvé 
kroky v nej mali veselé spomienky. Prváci sú veľmi 
šikovní, veď ako sa hovorí: „Prvák to má predsa 
v krvi, vždy a všade chce byť prvý.“ Prváčikovia sa 
zoznámili s interiérom knižnice, v ktorom sme im sprístupnili zázračný svet kníh, rozprávok, zaujímavých 
a dobrodružných príbehov. Po zoznámení sa s knihou deti nemali žiadny problém odpovedať na pripravené 
otázky. Nepomýlili sa ani pri neposlušných písmenkách, číslice a písmenká už poznali a pri čítaní sa predbiehali.   
Všetko hravo zvládli. Túžili sa predsa stať rytiermi stavu čitateľského. Všetci žiaci prvého ročníka boli 
slávnostne pasovaní za „Riadneho čitateľa knižnice“. Odchádzali spokojní s predsavzatím, že nás určite 
čoskoro navštívia. Takýchto čitateľov by si priala určite každá knižnica.   -E. Mišejová- 

Ježko v materskej škole Zúbky ako perličky Na tom, aby deti mali zdravé zúbky záleží aj 

nám v materskej škole Banky. Dňa 27.03 2012 sme 
uskutočnili podujatie na základe projektu pod názvom 
Veselé zúbky. Cieľom bolo a je hravou formou vzbudiť 
záujem v starostlivosti o ústnu dutinu. Boli pozvaní aj 
rodičia, ktorí si pozreli spolu s deťmi rozprávku 
doktora Králička, pomáhali deťom upevniť techniku 
umývania zúbkov priamo v škôlkarskej umyvárni a 
spoločne si nakreslili obrázok, ktorý sme zaslali do 
súťaže. Veríme, že táto aktivita splnila účel a dospelí 
budú vedieť svojim  deťom pomôcť pri vytváraní 
správnych návykov. Tešíme sa na ďalšie podobné 
stretnutia. Text a foto: Soňa Masaryková 

Baňanskí škôlkári počas projektu Veselé zúbky 
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Najmladší a najmenší z diviackej škôlky 
v knižnici Niektorí z nich ešte nikdy neboli v 

knižnici a tak to bol pre nich nový zážitok. Boli 
poučení o správaní. Potichu počúvali zaujímavé 
rozprávanie knihovníčky o knihách. Popozerali si 
detské rozprávkové knihy od výmyslu sveta - 
staré, aj nové, známe a aj také rozprávky, 
o ktorých predtým nikdy nepočuli. Bola im 
prečítaná jedna rozprávočka. Všetkým sa 
v knižnici veľmi páčilo a sľúbili, že isto ju ešte prídu 
niekedy spolu navštíviť... Možno o rok...  
     E. Mišejová 

Legoland, Kodaň - ísť, či neísť?  

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou ponúka možnosť 
zúčastniť sa  uvedeného poznávacieho zájazdu  2. až 5. 
augusta 2012.  Návšteva Legolandu v Dánsku bola vždy na 
zozname mojich miest, ktoré chcem navštíviť. Podarilo sa mi 
to. Strávila som tam nádherné nezabudnuteľné zážitky, ktoré 
doprajem všetkým deťom, závislým na lego kockách 
a dychtivým po dobrodružstve a zábave. Pobyt v Legolande 
ma v dospelom veku na jeden deň vrátil do detstva. Prvú časť 
tvoria postavičky a svetové pamiatky vyrobené z lega. 
Andersen (celý z lego kociek) nás privítal s otvorenou knihou. 
Za ním vymodelované Dánsko so zámkom kráľovnej - 
Fredensborg, replika Nyhavnu a Amalienborgu. Nechýba tam 
ani Holandsko s veternými mlynmi, továrne, domy s ľuďmi. 

Niektoré exponáty ma udivovali svojou pohyblivosťou. Po parku 
premáva vláčik, jazdila som v legových autíčkach po safari. 
Adrenalín zdvihne jazda na horskej dráhe, jazda na divokej vode, 
jazda na vojenskej lodi.  
V  časti Legoredo Town sa dalo najesť a oddychovať. Či som 
chcela, či nie, ocitla som sa v dobe Divokého Západu. V Saloone 
sa nado mnou vypínala obrovská socha indiánskeho náčelníka 
z miliónov kociek lega, so živým som sa fotografovala. Štyria 
americkí prezidenti okolie pozorujú z pohoria Mont Rushmore, 
samozrejme tiež z lego kociek. Dodnes rada pozerám fotografie, 
ktoré z parku mám. Svojim žiakom som prehrávala videokazetu, 
aby som im aspoň v náznakoch sprostredkovala atmosféru. 
O Legolande netreba hovoriť, treba ho zažiť. V tomto čase je 

k tomu už len malý krôčik. Poznávací zájazd je zorganizovaný, prihlasovanie otvorené. Môžeš tam byť aj ty. 
             -J. Hatványiová-   

Ježko v jedálni 7. apríl – Svetový deň zdravia a jeho ústredná téma pre rok 2012 je  „Starnutie 

a zdravie“. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa za posledné roky tohto storočia stredná dĺžka 

života človeka podstatne zvýšila. Predpokladá sa, že v priebehu asi 10 rokov budeme mať viac ľudí nad 65 

rokov ako detí do 5 rokov. Do roku 2050 sa počet seniorov nad 80 rokov zvýši asi štvornásobne. 

Starnutie sa týka každého z nás. Je to prirodzený fyziologický proces zmien v organizme, ktorý trvá celý 
ľudský život a začína už od narodenia. Aby sme v maximálnej miere obmedzili zdravotné problémy 
v dospelosti, už dnes musíme dbať na správne stravovacie návyky a zdravý životný štýl.. Konzumácia ovocia a 
zeleniny je nevyhnutnosťou. Sú zdrojom nielen sacharidov a vlákniny, ale aj rôznych bioaktívnych látok 
vitamínov, minerálov a enzýmov. Preto denne konzumujeme čerstvé ovocie, ovocné a zeleninové šťavy, 
surové zeleninové šaláty, ale aj orechy a celozrnné produkty. K tomuto dňu pripravili kuchárky na ochutnanie 
niekoľko druhov „zdravých nátierok “ a ovocných šalátov. - M. Iliašová- 
 

Legolandový vodný zámok 

Mount Rushmore z lega 

Diviacki škôlkári v knižnici 
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Ježko a športové aktivity  Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať 

samého seba....V športovej rubrike predstavujem ďalší druh športovej aktivity.  

Turistika alebo turizmus je hobby spočívajúce v 

putovaní a spoznávaní krajín, pamiatok, zvykov a 
ľudí, často s rekreačným zámerom alebo aktívne 
cestovanie, pohyb a pobyt v prírode s 
rekreačným zámerom. Turistika je považovaná 
za najpopulárnejšie odvetvie fitnes, ktorému sa 
ľudia venujú s pravidelnosťou až do vysokého 
veku. Pri pestovaní tohto športu nie je potrebný  

výnimočný atletický talent, žiadne drahé 
prístroje a každý ju má k dispozícii. Stačia 
tenisky, úsmev na tvári, proviant do batoha. O 
týchto pozitívach turistiky asi naši žiaci vedia, 
pretože každoročne o záujmový turistický útvar 
je veľký záujem.V sobotu sa stretli na víkendovej 
túre. (zdroj: internet) -rr- 

 
T u r i s t i c k ý  k r ú ž o k  n a  v y c h á d z k e  
p o  b a ň a n s k ý c h  c h o t á r o c h  
Každý správny gazda voľakedy svoje vlastníctvo 
poznal do posledného kúska zeme. Aj aktivita  zo 14. 
apríla 2012 v obci Banky bola o poznaní. Nielen písať, 
hovoriť a čítať o typických pomenovaniach častí obce, 
ale poznať okolie a presné miesta z vlastnej empírie. 
Spolu so školským turistickým krúžkom si chotáre 
s občerstvením prešlo cca 80 záujemcov. Bolo milé 
počúvať ľudí, s akým nadšením a bez zaváhania 
ukazovali ostatným pre nich známe miesta, vyvolávali v nás predstavy: „ Toto bola hora, ...toto boli 
nádherné rovné lúky, ...v tomto potoku bolo množstvo pstruhov, rakov - pri kravách sme hladní 
neboli, ...tu, v Šarhovni, sme sa hrávali hru Picík, ...“ Akcia bola atraktívna aj prekvapeniami, ktoré boli 
nachystané na 5 miestach - pri Kaplnke, v častiach Stemnice, Dubinka, Hrebeň, Dienča. Kto chcel, 
ochutnal starosvetské jedlá - chlieb omočený vo vode s cukrom, perky, chlieb s lekvárom, s masťou 
a cibuľou,.... Na Hrebeni odzneli aj dve baňanské hymny s akordeónovým sprievodom.  
 

Názvy chotárov: (pamätníci si spomenuli na cca 75) Kaplnka, Dole Pustým, Pusté, Stráne, Dieliky, 

Lánec, Pažitky, Lúšky,  Stemnice, Brište, Smrečiny, Dubinka, Brezina, Paseky, Hrebeň, Hrabiny, 

kutiny, Dienča, ... - turisti- 

 
L y ž i a r s k y  v ý c v i k  Absolvovali sme ho my, siedmaci a ôsmaci za bizarných okolností. V 

pondelok (13.02.) sme putovali ráno o 7:30 hod. na Homôlku. Keď sme tam dorazili, nadýchli sme sa 
horského vzduchu a pár nás premýšľalo ako dopadnú. Strach mali viacerí, no hlavne tí, ktorí nikdy 
nelyžovali. Ranná rozcvička nemohla chýbať, ponaťahovali sme kosti, pár drepov na lyžiach. Potom 
sme sa rozdelili do skupín. Prvá a druhá skupina chodievala na väčší vlek, tretia skupina počúvala 
správne rady od pána učiteľa a potom hurá! na menší vlek. Bolo to zaujímavé. Zabavili sme sa. 
V stredu nám zábavu prekazilo počasie. Na Homôlke sme vypili čaj, zjedli desiatu. Mysleli sme, že 
návrat domov je istý. Počasie bolo úplne nevhodné na lyžovanie. No náš dozor dovolil váľanie v 
snehu. To bolo smiechu a radosti. Mokrí sme sa vrátili do školy. Pozreli sme si pár videofilmov. Vo 
štvrtok sme sa nedostali veľmi ďaleko. Iba do Rudna. Otočili sme sa a išli do školy. V piatok sme si 
doniesli knihy a učili sa. Pokračovanie nášho lyžiarskeho výcviku bolo ďalší týždeň, teda 21. a 22. 
februára. V utorok sme dokončili pár dokonalostí a potom sme mali voľné lyžovanie. V stredu boli 
preteky. Preteky - slalom na lyžiach za čo najkratší čas. Všetci boli šikovní. V 1. skupine na 1. mieste sa 
umiestnila E. Brázdová, na 2. mieste M. Krausko a na 3. mieste L. Ferov. Z druhej skupiny to boli: prvý 
Michal Gaman, druhý Damián Plachý a tretia Petra Valušková. V tretej skupine bol prvý Andrej 
Rendek, druhá Paulína Vrtielová  a tretia Romana Miniková.  

Turisti po baňanských chotároch 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hobby
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Ježko a tvorivosť detí Marec bol zameraný v škole a v knižnici na rozprávku. Malí žiaci si rozprávky čítali 

s pani učiteľkou, tretiaci  čítali sebe a spolužiakom rozprávky Pavla Dobšinského, osvojovali si nové poznatky 
o rozprávkach. Štvrtáci tvorili cinquieny, piataci si vyhlásili súťaž medzi sebou o najkrajšiu vymyslenú 
rozprávku. Porotou pri hodnotení boli spolužiaci všetkých ročníkov. Víťazné rozprávky uverejňujeme. 

T r o j h l a v ý  o r o l   
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden princ. Volal sa 
Albertko. Jedného dňa uvidel peknú mladú 
princeznú. Volala sa Amálka. Albertovi sa veľmi 
páčila, tak išiel za ňou. Keď bol už celkom blízko 
zámockej brány, zrazu sa zem otvorila a vyletel 
trojhlavý orol. Schmatol Amálku do pazúrov 
a odletel s ňou do jaskyne na okraji brala. Princ 
vyslal do jaskyne veľa rytierov, ale všetkých orol 
zahubil. Princezná musela orlovi variť a starať sa 
o neho. Albertko sa rozhodol, že on zachráni 

svoju milú. Ako tak išiel, prišiel k jaskyni. Pred 
vchodom ležal kameň. Princ ho odvalil. Zrazu ho 
zbadal orol a pýta sa: „Čo tu hľadáš?“ Princ na to: 
„Prišiel som po princeznú!“ Orol povedal: „Kto 
vyhrá v súboji, toho bude.“ Princ nemal žiadnu 
zbraň okrem meča. Orol princa poranil, ale princ 
sa zahnal a odsekol mu jednu hlavu. Potom sa 
zahnal ešte viac a odsekol mu dve hlavy. Prišiel k 
princeznej a požiadal ju o ruku. Vystrojili veľkú 
svadbu. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. 
Róbert Siekel, 5. A 

 
N e p y š n á  p r i n c e z n á  
Kde bolo, tam bolo, v jednom 
nádhernom kráľovstve 
narodila sa kráľovi a kráľovnej 
krásna dcérka. Dali jej meno 
Elina. Bolo to najkrajšie 
dievčatko široko, ďaleko. Keď 
mala pätnásť rokov, otec jej 
začal hľadať ženícha. Ale Elina 
nikdy nebola taká pyšná ako 
iné princezné. Bola láskavá 
a všetkých mala veľmi rada. 
Ale všetci ženísi, ktorých kráľ 
zavolal, boli veľmi pyšní 
a väčšinou im išlo len o to, aby 
mali kráľovstvo a veľa peňazí. 
Elinu to veľmi nahnevalo a tak 
jednej noci z kráľovstva ušla. 
Išla do lesa, keď tu zrazu 
uvidela malú, drevenú 
chalúpku. Žila v nej chudobná 
starenka so svojím synom, 
ktorý pracoval ako 

drevorubač. Starenka nechala 
princeznú u seba bývať. Elina 
pomáhala starenke 
v domácnosti. Medzitým dal 
kráľ oznámiť po krajine, že kto 
nájde princeznú Elinu, dostane 
ju za ženu a k tomu aj pol 
kráľovstva. Princezná sa 
zaľúbila do starenkinho syna 
Martina. Jedného dňa Elina 
prechádzala po lese, z ktorého 
ju uniesol trojhlavý drak. Keď 
sa to kráľ dozvedel, poslal na 
záchranu princeznej udatných 
rytierov. Na pomoc princeznej 
sa vybral aj drevorubač Martin. 
Ako tak išiel, uvidel starý dub. 
Bol to zázračný dub, ktorému 
keď niekto pomohol, vedel ho 
aj odmeniť. Dub bol veľmi 
smutný a stále nariekal, že má 
na sebe veľa zbytočných, 

suchých konárov. Martin 
nelenil a tieto konáre spílil. 
Dub sa mu za pomoc odmenil 
tým, že mu daroval zázračný 
zlatý luk a šíp, ktorý nikdy 
neminie cieľ. Martin 
sa poďakoval a išiel ďalej. Keď 
sa lepšie poobzeral, uvidel 
obrovskú jaskyňu, kde žil drak. 
Musel odvaliť obrovské 
kamene, aby sa k drakovi 
dostal. Keď ho drak zbadal, 
začal chrliť oheň. Martinovi 
stačil jeden výstrel a draka 
skolil. Vzal Elinu a v lese 
starenku a odišli spolu ku 
kráľovi na hrad. Na hrade si 
Elina vzala Martina za muža 
a žili šťastne až kým 
nepomreli. Zazvonil zvonec 
a rozprávky je koniec.  
Melisa Šnircová, 5. A 

Č o  j e  t o  r o z p r á v k a ?  Priblížim ju poeticky slovami z Vtáka Ohniváka - „Rozprávka je jabloň 

košatá, sú na nej jabĺčka zo zlata, ochutnaj, pocítiš sladkosť slov rozprávky – zázraku zázrakov...“ 
Najtriviálnejšou vlastnosťou klasickej rozprávky je, že v nej dobro víťazí nad zlom. Zlo, násilie musí byť 
prítomné, ale je vždy prísne potrestané, zatiaľ čo v mnohých moderných animovaných filmoch úspešnejšie je 
násilie. Rozprávky veľmi pekne opisujú vzťah detí k rodičom a súrodencom, nevyhnutnosť lásky, dôvery, 
potrebu odvahy, prekonanie strachu. Prekážky v rozprávkach a zvládanie skúšok sú obdobami problémov 
v skutočnom živote, ktoré treba úspešne, trpezlivo aj s veľkou námahou zvládnuť. Pozitívne z rozprávok 
plynie to, že dieťa sa zbavuje podvedomého strachu a že dieťa z boja vyjde ako víťaz, keď sa postaví zoči - voči 
prekážkam. Túto pravdu dieťa z rozprávkových príbehov prijíma ľahšie ako keď mu rodič striktne zdôrazňuje, 
že „všetko zlé je na niečo dobré“. Želám si, aby všetky deti mali plnohodnotný zážitok z rozprávky – morálny 
aj estetický. -jh- 
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Knižnice sa dali v mesiaci marec inšpirovať pravdami 
z rozprávok, využili 16. marec - Deň ľudovej rozprávky 
a pripravili deťom veľmi zaujímavé aktivity. Jednej 
z avizovaných aktivít sa v našej knižnici venovali 
tretiaci. Čítali krásne rozprávky Pavla Dobšinského, 
zapisovali si do Ćitateľskej knižky, ilustrovali ich 
a odpovedali na kvízové otázky. Po namáhavej 
skupinovej práci vznikol display, z ktorého mali všetci 
veľkú radosť. -jh-

 
  

 
Fantázia 

Zaujímavý  strašidelný 
Vymyslieť  čítať  počúvať 
Otvára brány do sveta záhad. 

Rozprávka 
4. A 

                            
    

Príbeh 
Originálna   čarovná 

Zaujať   rozplakať  potešiť 
Zaujme veľkých aj malých. 

Rozprávka 
4. A 

 Kuchyňa  
Včera večer v kuchyni 
hrniec s miskou ožili.  
Varešky sa pridali 
na odchod sa schystali. 
 
Že ich nikto neumýva, 
lenivá je gazdiná. 
Nechce sa jej pracovať, 
bude teda hladovať. 
Jakub Oršula, 5.A 
   Kolesá 

Idem pozrieť kolesá, 
uvidím tam slovesá. 

Idem pozrieť rohožky, 
uvidím tam predložky. 

 
Predložky a slovesá 

utekajú do lesa. 
V lese sa nám stratili, 
doma sme ich počuli. 

Martin Kitko, 5.A 
 Nonsensové básne 

 

PPrriinncc  nnaa  ppyyttaaččkkáácchh  

  ZZaa  ttrroommii  hhoorraammii  zz  bbrryynnddzzee  aa  ttrroommii  

rryybbnnííkkmmii  žžiill  pprriinncc  RRyyššaavvkkoo..  ŽŽiiťť  ssaamméémmuu  

ssaa  mmuu  zzuunnoovvaalloo..  VVyybbrraall  ssaa  ddoo  ssvveettaa  

hhľľaaddaaťť  žžeennuu..  PPoo  ddllhhoomm  ppuuttoovvaanníí  
zzaabbúúcchhaall  nnaa  kkrrááľľoovvsskkúú  bbrráánnuu..  PPoozzvvaallii  

hhoo  ddnnuu..  VV  zzáámmkkuu  hhoo  ppoonnúúkkllii  

bbrryynnddzzoovvýýmmii  ppoocchhúúťťkkaammii..  PPoottoomm  mmuu  

pprreeddssttaavviillii  pprriinncceezznnúú  RRyybbuulliieennkkuu  aa  

pprriinncceezznnúú  BBrryynnddzzoovviieennkkuu..  PPrrvváá  

pprriinncceezznnáá  RRyybbuulliieennkkaa  bboollaa  rryyššaavváá..  

NNaajjrraaddššeejj  nnoossiillaa  ššaattyy,,  kkddee  bboollii  

nnaammaaľľoovvaannéé  rryybbyy..  MMaallaa  vveeľľmmii  rraaddaa  

bbrryynnddzzuu  aa  bboollaa    ppyyššnnáá..  DDrruuhháá  pprriinncceezznnáá  
BBrryynnddzzoovviieennkkaa  bboollaa  rrýýcchhllaa  aakkoo  rrýýcchhlliikk..  

MMaallaa  kkrráássnnee  rryyššaavvéé  ššaattyy  aa  jjeejj  kkrráássaa  bboollaa  

nneeooppííssaatteeľľnnáá..  AAjj  ooččii  ssii  mmaaľľoovvaallaa  nnaa  

rryyššaavvoo..  PPrriinncc  RRyyššaavvkkoo  ssaa  iihhnneeďď  

rroozzhhooddooll  pprree  pprriinncceezznnúú  

BBrryynnddzzoovviieennkkuu..  OObbddiivvoovvaall  jjuu  zzaa  jjeejj  

mmiilloottuu  aa  ttrrppeezzlliivvoossťť..  BBoollaa  vvyynniikkaajjúúccaa  

ssvvaaddbbaa  aa  mmllaaddoommaannžžeelliiaa  žžiillii  ššťťaassttnnee  aažž  

ddoo  kkoonnccaa..      

RRoommaannkkaa  PPúúččiikkoovváá,,  33..  AA    
  

TTúúttoo  aa  eeššttee  mmnnoohhéé  iinnéé  rroozzpprráávvkkyy  

aa  pprrííbbeehhyy  ppiiaattaakkoovv    aa  žžiiaakkoovv  

pprriimmáárrnneehhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  ssii  mmôôžžeettee  

pprreeččííttaaťť  aa  vvyyppooččuuťť,,  ppoozzrriieeťť  kk  nniimm  

iilluussttrráácciiuu    nnaa  iinntteerrnneettee  

vv  MMuullttiimmeeddiiáállnneejj  ččííttaannkkee  MMaarreekkaa  NNaaggyy  

vv  GGaalléérriiii  pprrííbbeehhoovv..  JJee  mmoožžnnéé  aauuttoorroomm  

nnaappííssaaťť  kkoommeennttáárree,,  rrsspp..  rriieeššiiťť  mmnnoohhéé  

úúlloohhyy  nnaa  ččííttaanniiee  ss  ppoorroozzuummeenníímm..    
 
a e

šte mnohé rozprávky  a 
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Ježko sa usmieva  nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo 

vyučovacom procese:  
  Kto je autor ľudovej rozprávky? Odpoveď žiaka - Antonio Banderas. (SJL - správne – autor je 

neznámy, rsp. autor je ľud) 

  Vedeli ste, že v rozprávkach sa vyskytujú aj tieto tri čarovné predmety - geometria, zemepis 

a dejepis? (SJL - správne - čarovné predmety sú stolček, hrnček, zlaté pero, ...) 

  Súčet je samica psa. (MAT- správne - súčet je výsledok pri sčítaní) 
  Medzi spisovateľov, ktorí píšu literatúru pre deti, patrí Mária Čírová. (SJL - správne - Čírová je 
speváčka) 
 

Ježko a pozvánky
 Pozývame žiakov, rodičov a obyvateľov obce na program ku Dňu matiek - 11. 05. 2012 o 15:30 

hod. do kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou. 
 Ponúkame rodičom, deťom a priateľom školy možnosť zúčastniť sa poznávacieho zájazdu - 

Legoland v Bilunde a Kodaň, hlavné mesto Dánska v dňoch 2. až 5. augusta 2012. 
              -rr- 

Ježko a zábava 
1. Ktoré z uvedených slov logicky nepatrí medzi ostatné? 
 BANÁN, BARAN, BLÁZON, BUBON, BABETA, BIZÓN 
2. Doplňte chýbajúce čísla do obrázka tak, aby bol súčet vo všetkých 
riadkoch a stĺpcoch 30. (Zdroj: Premýšľajte s nami)    
3. Tretiaci sa hrali číselné hádanky. Vytvorili tieto slová.  
Viete doplniť ďalšie? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Z obsahu: 

 Ježkov obzor s. 1  

  Ježko vysvetľuje zo školského parlamentu s. 1 

 Ježko informuje Fyzika, Fašiangy s. 3 
 zo ŠJ, z MŠ s. 4  

 Ježko a športové aktivity – Turistika,...  s. 5 

 Ježko a tvorivosť detí  - Rozprávky s. 6, s. 7 

 Ježko sa usmieva s. 8 

 Ježko a pozvánky s. 8 

 Ježko a zábava s. 8 
 

 
 
 

Ježko 3 - občasník školy. Apríl 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. 
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Ježko a priania Deň matiek 
 
Moja zlatá mamka láskavá, 
každý večer ma do sna uspáva, 
Skôr než zaspím pobozká ma na líčka 
moja zlatá mamička. 
Postieľka je pred spaním ustlatá, 
budem v nej snívať do rána.  
Na mäkučkom vankúšiku i perine 
bude sa mi snívať o mojej zlatej mamine. 
 P. Homolová, V. A 
 

Kos3čka, s3hať, 3búna, výs3h, 3ky, u3, s3ga, 

ses3čka, Bys3ca, bys3na, 3stan,  

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

