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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. (red.  rada) 

 
 

 
Očami Ježka (miesto editoriálu):   
 
 

Súčasné vedenie školy sa usiluje o to, aby renomé školy bolo čo najlepšie. Myslím si, že ho 

zvýšia aj spomínané symboly.  

Symboly našej školy boli nazvané  v tretiackom projekte Defilé obce Diviaky nad Nitricou - 

Kľúč k budúcnosti. 9. mája 2010 boli slávnostne pokrstené a stali sa súčasťou bytia našej školy.  

Deti sú budúcnosť, ale budúcnosť bez súčasnosti a minulosti by neexistovala. Prítomnosť trvá 

údajne sekundu. Všetko pred jej uplynutím je budúcnosť, všetko po jej uplynutí sa stáva 

minulosťou. Minúty, hodiny, dni, roky a storočia z nej robia prekrásny labyrint, v ktorom sú 

hlboko ukryté korene každého z nás - v súkromí, v obci, v škole, atď.    

Žiaci zisťovali korene, čiže historické fakty školy z rôznych kroník, z rôznych prameňov, 

z rozprávania starších ľudí.  Diskusiou o minulosti školy na prednáškach s lektormi sa 

pripravovali na oslavu 50-ročného  jubilea otvorenia hlavnej budovy školy. Defilé minulosti 

školy opisuje bulletin.  

Erb a zástavu školy z návrhov žiakov výtvarne spracovala Mgr. Katarína 

Šrámeková. S digitálnym spracovaním pomohol Ing.  Ľubomír 

Borodovčák.  

Erb bol zhotovený v ateliéri akademického sochára Dušana Hagaru,  za 

ochotnej spolupráce Petra Petráša. Do konečnej podoby s dreveným podkladom ho 

dotvoril umelecký rezbár Tibor Turcer.  

Zástava školy, podľa návrhu, bola zhotovená na objednávku 

v krajčírskom salóne.  

Slová hymny školy upravila z námetov žiakov Mgr.  Mária Kunešová. 

Melódiu známej piesne Holky z našej školky vybrala Mgr. Adriana 

Kováčiková a upravil ju pre potreby nášho textu – študent Marek 

Vajda. Text hymny s hudobným doprovodom na CD nosič naspievali 

žiačky - Romana Líšková a Simona Šimorková. 

-jh- 
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Hymna školy: 
 

1. To je tá škola naša spod Rokoša, je ako sen, 

je super, radi sa sem ponáhľame každý deň. 

Tie naše učiteľky ako mamy sú tu s nami, 

máme sa všetci radi, spokojní sme, usmievaví. 

 

2. Tak veru, učíme sa, maľujeme, počítame,  

píšeme, súťažíme a veselo spievame. 

Radi si zacvičíme, vyznáme sa v počítači, 

voláme gut, charašo, jes, prváci, deviataci. 

 

 

3. Celý rok nazbierame si zážitkov plné tašky, 

výlety, výstavy aj vystúpenia,  opekačky. 

V tej škole rozprávkovej býva všetko za minútu, 

stále sa niečo deje, veselo je, radi sme tu. 

 

Refrén:  

Jé, jé, jé, v diviackej škole dobre je, 

každý deň sa tešíme, dobre sa v nej cítime. 

Volá nás, vstaň rýchlo hore, už je čas, 

s veselým srdcom zas a zas, 

ponáhľaj sa medzi nás. 

Svoj veľký slávnostný deň zažili deviataci na rozlúčkovej slávnosti v KD. Po 36-krát ZPOZ pri OcÚ Diviaky 
nad Nitricou pripravil oficiálnu časť rozlúčky. Oficiálna aj zábavná časť rozlúčkovej slávnosti sa konala 
v Kultúrnom dome Diviacka Nová Ves. Ježko prináša vlastný pohľad deviatakov na seba a ich predstavenie 
sa rodičom:  
Tomáš Divéky  
Tomáš, to je emák veľký,  
nevšíma si učiteľky.  
Na skútri sa vyváža,  
tyčku na zem nezráža.  
  
Kristína Divékyová   
Kika nové trendy nosí,  
nechtíky si stále brúsi.  
Kozmetička z nej raz bude,   
diskotéky obľubuje.   
 
Jakub Ďuriš 
Jakub, to je kanoista, 
bude z neho kulturista. 
V triede veľký Zoro je, 
baby stále morduje. 
 
Adrián Chrenko  
Aďo, to je triedny herec, 
na hodine robí binec. 
S Vaneskou rád sedáva,   
plesnivú desiatu v triede 
necháva.  
 
Roman Jurenka 
Roman, to je mechanik veľký, 
autá má rád už od prvej plienky. 
Motorčeky si do školy nosí  
a za babami stále lozí. 
 
Michaela Jurenková 
Miška, to je chemička, 
rada robí psie očká. 
Ona veľký smejo je, 
hokej rada sleduje. 

Ivana Kotlářová 
Iva, veľké srdce má, 
prvú pomoc rozdáva. 
Veľmi rada maľuje, 
mafiny, tie miluje. 
 
Roman Líšková 
Romča, to je triedna stár, 
spieva ako Superstar. 
Na súťaže chodieva, 
výhry domov nosieva. 
 
Marek Macko 
Marek, to je rocker, 
nehráva on poker. 
Harmoniku v rukách drží, 
na lavici stále leží.  
 
Ľubomír Masár 
V škole ticho sedí, 
na počítači drtí. 
Stratégie on rád má, 
každý deň rád vyhráva. 
 
Milena Pánisová 
Miňa je super žiačka, 
školu zvláda, to je pre ňu 
hračka. 
Na výtvarnú chodieva, 
projekty vždy pekné 
robieva. 
 
Laura Papáková 
Laura super baba je, 
krásne recitovať to ona vie. 
Angličtinu obľubuje, 

Rihannu často pospevuje. 
 
Lenka Plachá 
Lenča, to je super baba, 
na písomkách radí rada. 
Keď sa ona začne baviť, 
nikto sa jej nevie zbaviť. 
 
Vanesa Priehodová 
Vaneska je triedna cica, 
cez školu vystavuje líca. 
Šminky, rúže, mejkapy, 
vždy nás niečím prekvapí.  
 
Dávid Pšenák 
Dávid triedny model je, 
s babami to dobre vie. 
Futbal, to je jeho hra, 
za Novejsu vyhráva. 
 
Dominik Stručka 
Šaňo,  to je šašo triedny, 
ale básnik nie je biedny. 
Jeho básne sú vždy krásne, 
páčia sa nám, to je predsa jasné. 
 
Lýdia Šiňaľová 
Lydka, to je smejo veľký, 
neposlúcha učiteľky. 
Matika jej však ide, 
na každý problém ona príde. 
 
Dominika Šišková 
Dominika – triedna 
kočka, 
na chalanov robí očká. 

S Lenkou stále sedáva, 
cez hodinu rozpráva. 
 
Tomáš Škraban 
Tomáš, to je číslo, 
neprečítaš jeho písmo. 
Do školy vždy zaspí, 
na somariny stále myslí. 
 
Emília Švecová 
Emi, to je zdravotníčka, 
na parkete veľká 
tanečníčka. 
Dlhé trate zabeží, 
popri tom si zavreští. 
 
Vladimír Vaško 
Vlado, to je diabol malý, 
ktorý má rád rýchle káry. 
Trabanty on obľubuje, 
úlohy rád odpisuje. 
 
 Jozef Vavro 
Jojo, veľký rybár je, 
chytiť rybu, to on vie.  
Na trúbke on vyhráva, 
na koncerty chodieva. 
 
Pavlína Vavrová 
Pavlínka je žieňa veselé, 
vždy vie, čo dávajú v telke. 
Obchodná, to je škola jej, 
ekonómka bude z nej.
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Okrem symbolov, ktoré má škola od mája, sa pri prezentácii školy používajú aj logá pre 1. a 2. stupeň. Logá súvisia 
s reformou a charakterizujú víziu školy podľa školského vzdelávacieho programu. Štatút zdravej školy je zohľadnený 
vo svojom logu.    
 

Logá školy: 

Škola plná zážitkov -  pre 1. stupeň ZŠ  

Dotýkame sa budúcnosti - pre 1. stupeň ZŠ 

 
 
 

   
 
Ježko neustále kráča po žiakov našej školy. 
 

v Deň narcisov 
Piatok, 22. apríl, bol iný ako ostatné piatky. 
Pýtate sa prečo? V našich srdciach rozkvitol 
kvietok vzájomnej pomoci, bol Deň narcisov. 
Naša škola sa už po štrnástykrát zapojila do 
tohto projektu a žlté narcisky spojili všetkých, 
ktorí súcitia s onkologicky chorými ľuďmi a ich 
rodinami. O tom, že dokážeme spolu bojovať za 
dobrú vec svedčí aj to, že do zbierky prispel 
každý, čo i len symbolickou sumou. Boli to 
nielen žiaci, učitelia, ale aj nepedagogickí 
zamestnanci a občania obcí Diviaky nad 
Nitricou, Diviacka Nová Ves.  
Ďakujem dobrovoľníčkam - dievčatám z 5., 6., 8. 
a 9. ročníka, p. E. Obertovej, p. A. Adamcovej, 

p. ekonómke J. Hagarovej a p. riaditeľke G. 
Kusej za pomoc pri realizácii tejto zbierky.  
Sme ako kvapky a každá kvapka je dôležitá, 
pretože z nich sa tvorí more. Spoločne sme  do 
mora zdravia "nakvapkali" 584,54 eur. Nech 
tieto peniažky pomôžu tým, ktorí to potrebujú. 
Nikdy nevieme, kedy my budeme potrebovať 
pomoc.      
   Mgr. Soňa Štrbáková

 
v Deň matiek  

Hlavný program ku Dňu matiek tvorila súťaž - 
Čo vieš o Slovensku - s podtitulom Defilé obce 
Diviaky nad Nitricou. V porote bola p. učiteľka 
Štrbáková, p. učiteľka Borodovčáková, pán 
starosta  Duranzia. Päť družstiev, 
pomenovaných   Huhuci, Krupári, Smoliari,  
Čvíčale a Hríbari, odpovedalo na otázky 
z histórie školy a obce. Obec v tomto roku 
oslavuje 800-té výročie prvej 
písomnej zmienky o obci a škola 
50-te výročie otvorenia hlavnej 
budovy školy. Všetci súťažiaci sa 
snažili a každý člen družstva bol 
ocenený darčekovou taškou 

s vecnými odmenami.  
Druhú 
časť 
programu 
tvoril krst 
bulletinu, 
erbu, 

zástavy a školskej hymny. 
Krstnou mamou sa stala pani 
riaditeľka Mgr. G. Kusá. Bližšie 

inform
ácie 

k symb
olom 

sú na 
prvej 

strane. 
-jh-
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v Deň detí 
 

Deň detí kvôli nepriaznivému daždivému počasiu sa nekonal 1.júna, ale 8. 
júna 2010 na diviackom ihrisku.  Oslavy boli pekne pripravené. Páčili sa 
mladším aj starším žiakom. Každá triedna pani učiteľka sa presúvala so 
svojimi žiakmi z jedného 
stanovišťa na druhé. Veľký záujem 
deti prejavovali o jazdu na koni a 

konzumáciu zakúpenej 
cukrovej vaty, ale aj 
o maľovanie na tvár. 
Starším žiačkam sa darili 
milé obrázky. Jednotlivé 
stanovištia riadili 
deviataci. Všetky 
disciplíny sa páčili – skákanie vo vreci, žonglovanie s 

loptou, 
kopanie 

jedenástky, 
pretekanie 
s fúrikmi, 
obliekanie 

a vyzliekanie 
pri cestovnej 

horúčke, 
hádzanie na cieľ basketbalovými loptami, triafanie  
plechoviek tenisovými loptičkami, jedenie cukrovej vaty 
na čas, slalom s loptou. Po absolvovaní všetkých súťaží 

všetci žiaci boli obdarovaní sladkými balíkmi lízaniek pre celú triedu. Bolo to fajn.   
            P. Vajdová, 8. r. 
 

v Zdravotnícka súťaž 
 

16.  mája sa konala posledná súťaž žiakov 
ZŠ a SŠ. Je to súťaž Hliadok mladých 
zdravotníkov, ktorú organizuje v každom 
okrese SR SČK.  
Táto posledná žiacka súťaž učí 

žiakov to najdôležitejšie, 
čo by mal každý človek 
vedieť – zachrániť (alebo 

sa o to aspoň snažiť) 
ľudský život. 
Tohtoročnej súťaže sa 

zúčastnilo 19 škôl 
z okresu. Súťažiaci museli zvládnuť 
teoretické vedomosti z histórie ČK a SČK, 
poskytovanie prvej pomoci a poznávanie 
liečivých rastlín. Oveľa náročnejšia býva 
praktická časť súťaže – správne ošetrenie 

zranených na troch stanovištiach, kde boli 
simulované 
rôzne zranenia, 
napr. šok, 
otvorená 
zlomenina, 
veľké vonkajšie  
krvácanie, 
popálenina, 
poranenie hlavy. 
Poslednou úlohou bolo resuscitovať dieťa 
a dospelého. Naša hliadka z možných 310 
bodov získala 304 bodov. Rozhodcov 
vykonávali členovia záchranárskeho tímu 
z Prievidze. Hliadku tvorili deviatačky - 
Lenka Plachá, Dominika Šišková, Ivana 
Kotlářová, Milka Švecová a Miška 
Jurenková.               Mgr. Soňa  Štrbáková  

 
V  s v o j e j  k a t e g ó r i i  o b s a d i l i  2 .  m i e s t o .  

Ježko im blahoželá a šťastne sa usmieva, lebo vie, že od minulého roka postúpili o dve 
priečky vyššie a verí, že dievčatá zvládnu poskytnúť prvú pomoc aj naostro.  
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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, lebo 
byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba... 

           Mgr. P. Fajerová 
 
  
Ø MO V ĽAHKEJ ATLETIKE 

Po dvakrát preloženom termíne sme sa 
21.5.2010 vybrali do Prievidze na MO v ľahkej 
atletike. Zrána počasie nevyzeralo priaznivo, ale 
postupne mraky odvial vietor a my sme mohli si 
zmerať sily so športovcami okresu. Po 
prezentácii športovcov nasledovalo úvodné 
privítanie  a pokyny pre súťažiacich. Všetci sa 
súťažiaci rozpŕchli na svoje stanovištia a tam sa 
snažili podať čo najlepší výkon.  
Našu školu reprezentovali: Dominik Stručka,   
Dávid Pšenák , Adrián Chrenko , Tomáš 
Divéky , Kamil Martinusík, Roman Jurenka, 

Patrik Hagara , Matej Kohút, Simona 
Štoderová, Michaela Motúzová, Lenka 
Plachá, Kristína Divékyová, Laura 
Papáková, Denisa Svitková. 
Najlepší výkon podal Tomáš Divéky, ktorý 
skončil na 2. mieste v behu na 300 m. Postúpil 
na krajské kolo. Blahoželáme!!!!!!!!! 
Za podané výkony  a reprezentáciu školy si 
zaslúžia pochvalu všetci športovci. Mladším 
športovcom budeme držať budúci rok palce, aby 
ich výsledky boli lepšie a dosiahli tak na stupeň  
víťazov. 

 
Mgr. Tatiana Beňová 

 

Ø NEFAJČÍM, ALE CVIČÍM 
Našim žiakom škole vždy prízvukujeme, že radšej 
nech venujú svoj voľný čas športu ako 
bezcieľnemu túlaniu sa po dedine, návšteve barov, 
kde sa vždy pritrafí nejaký alkohol alebo cigaretka. 
Športom proti drogám s podnázvom, Nefajčím, ale 
cvičím sme sa včera stretli v našej telocvični, kde 
sme strávením príjemnej hodinky cvičenia s 
fitneskou Aďkou Pánisovou propagovali toto 
posolstvo a namiesto ničenia pľúc nikotínovým 
dymom sme ich precvičili pri športovej aktivite. 
Aďka nám pri hudbe precvičila všetky svaly, 
zaposilňovali sme bruško, zbavili sa negatívnych myšlienok. S úsmevom na tvárach , s načerpanou 
pozitívnou energiou a veľkým potleskom sme odchádzali domov.               Mgr. Petra Fajerová 
 
Ø DEŇ DOBRÝCH SUSEDOV 

 
Druhý ročník zábavného popoludnia s názvom Deň dobrých susedov 
máme úspešne za sebou. Super počasie, vynikajúca organizácia, 6 družstiev, 
dobrá nálada, vtipné súťaže, pekné vystúpenie našej DFS Studnička, chutný 

guláš, 
veľa 

diplo
mov, 
meda

ilí,... Dalo by sa ešte dlho hovoriť. Mali 
sme výborný tím, ktorý posunul našu 
školu oproti minulému roku o jeden 
stupienok vyššie (celkovo sme 
skončili na 5. mieste, ani v jednej súťaži sme neboli poslední!!!). Ako vtipne poznamenala Peťka Vajdová: 
"Pani učiteľka, o päť rokov budeme prví." Ďakujem všetkým, ktorí chceli reprezentovať farby našej 
školy:  za učiteľky Gabriela Kusá, Gabriela Paulďurová, Marta Klincová, Marta Nosková, za žiakov (alebo 
inak spojených s našou školou)  Petra Vajdová, Simona Turcerová, Ema Hanusová, Martina Nosková, 
Michal Paulďuro, Lucia Pršová.         Mgr. Gabriela Paulďurová
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A je to! Oslavy 50. výročia otvorenia novej budovy našej školy máme úspešne za 
sebou. Vyvrcholenie celoročnej prípravy dopadlo na výbornú - aspoň tak 
konštatovali účastníci, pozvaní hostia i "naši domáci". Svätá omša, prehliadka 
školy, následný slávnostný program v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou 
nenechali nikoho na pochybách, že máme byť na čo hrdí. Škola v našej obci je 
historicky najstaršou, jej prvá písomná zmienka 
je z roku 1342. Účastníci sa dozvedeli mnohé 
zaujímavé perličky z dávnej histórie, každý bol 
obdarovaný darčekom. Ďakujeme obecnému úradu za 
prípravu recepcie. Slová uznania, slzy zo 
stretnutí sa po mnohých rokoch, srdečná 
komunikácia a pocit pohody pri srdiečku 
vystihujú hádam najlepšie atmosféru osláv.  

Mgr. Gabriela Paulďurová, zást. riad. školy 
 

 
Príhovory v KD: 
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 z  tvorivosti detí. 
 
Naša trieda 
Naša trieda je nám blízka, 
zdieľa s nami vedomosti 
a nezbedu celkom zblízka. 
My sedíme v nej celý čas a 
zbierame múdrosti 
školských čias. 
Nezbedu robíme len občas. 
V nej sa všetci stretávame, 
s radosťou sa zhovárame. 
Martin Hronec, 3. r. aj kresba v Skicári 

 
Trieda  
Ráno do nej neľahko vstávam, 
od dverí už mame mávam. 
Aktovka ja veru ťažká,  
nechýba v nej čaju fľaška. 
 
Vždy sa teším medzi deti, 
Hlavne však, keď slnko svieti. 
Počítanie, to je radosť, 
z ypsilonu mávam starosť.  
 

Rád sa učím o prírode, 
stromoch, kríkoch, ba aj vode. 
So štetcom sa zabavím,                                                            
niečo pekné nakreslím. 
 
A proti každému hnevu, 
pomôže mi troška spevu. 
Vôbec sa tu nenudím,  
vždy sa niečo naučím. 
Igor Vajda, 3. r.  

 
Diviacka báseň 
 
Naša obec pekná je, 
každý sa tu raduje. 
Každý sem rád vstúpi 
s úsmevom na tvári, 
 

 
 
preto, že toto je dedina radosti. 
Dobre sa tu cítime, 
Radi sa tu učíme. 
 
 
 

 
V nej je škola ako svet, 
učiteľky ako kvet. 
Učia nás veľmi veľa, 
Preto im ďakujeme 
strašne veľa. 
D. Blahová, K. Kohútová, 4. r. 

 
Naša škola dnes je iná, 
Čo sa stalo? Hádajte. 
Nie sú to len nové šaty, 
ešte inak zvláštna je. 

Aj keď žiari ako nová, 
na čele pár vrások má, 
50-ku oslavuje škola naša 
Diviacka. 

Lenka Nosková, 3. r. 
 

 
Domov 
Máme pekný nový dom, 
Veľmi rada bývam v ňom. 
Stavali ho babka s dedkom, 
zostalo nám po nich všetko. 

Na dvore sa často hrám 
Sem – tam sa aj pohojdám. 
Či je zima a či dážď, 
ľúbim vždy, ten dom náš. 
K Vavrová,4. r. 
 
 
 
 

Kresba v Skicári: Martin Brokeš, 3. r. 
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nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom procese:  

 
J Pedagógovia sa tiež mýlia. Pred vysvedčením 
sa vypĺňa aj katagólový list žiaka. (Správne - 
katalógový list) 

J Basketbal sa nesmie hrať ani rukami ani 
nohami. (TEV – správne – musí sa hrať rukami, 
zakázané je kopať do lopty)  
 
J Spisovná slovenčina bola uzákonená na farme 
v Hlbokom. (DEJ- správne na fare v Hlbokom) 
 

J  V Bratislave máme Hviezdovlasove námestie. 
SJL – správne Hviezdoslavove námestie) 
 
J Poznáte zarysované listy a ligovaté šišaky?  
My nie. (správne –zalisované listy a ligotavé 
šišaky) 
 
J MAT - otázka v úlohe: Koľko čerstvých jabĺk 
musí mať Katka? Odpoveď – Katka musí mať  
6 kg červivých jabĺk. 

 

 
 
žiakov, aby život a dianie v škole  sledovali (prípadne ho obohacovali vlastnými príspevkami) na školskom 
blogu  diviakynadnitricou.spaces.live.com  
 

 
veľmi rád a veľmi rýchlo.  Skúste aj vy.  

 
Ktoré písmeno by malo nasledovať? 
Napovieme: skús si ich preklopiť. Dané písmeno zmeň na číslo, odpočítaj 8 a pokračuj 
ďalej. 
 

C  E  H  I 
K  O  ?  

(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen) 

 
 
„Mega“ náročný školský rok končí. Všetci 
žiaci, pedagógovia a ostatný personál školy 
sa už chystá na prázdniny a dovolenky. 
Určite si ho zaslúži viac ako po iné roky. 

Práce bolo neúrekom, teraz prichádza čas na 
oddych. Prajem pekné prázdniny, príjemne 
prežité dni a v septembri sa znova uvidíme.  

           P. Vajdová, 8. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ježko 4 - občasník školy. Jún 2010. 
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 
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 

 

Príspevky do ďalšieho čísla časopisu Ježko odovzdávajte 
triednym učiteľkám. Ježko sa teší najmä na pôvodnú 

vlastnú tvorbu žiakov akéhokoľvek charakteru.
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