Motto Ježka:

Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, preţiť a dozvedieť.
(redakčná rada)
Očami Ježka (miesto editoriálu):

Pre všetkých, ktorí sa venujú pozorovaniu hviezd, oficiálne leto začína 21. júna, v deň letného
slnovratu. Je to najdlhší deň v roku, pretoţe Slnko na našu časť Zemegule svieti najdlhšie.
V minulosti tento deň a dni okolo neho mali pre ľudí dosť veľký význam. Boli to čarodejné dni,
s ktorými sa spájala oslava Slnka a jeho pomoc. Najznámejšie zvyky súvisia s ohňom - tzv. „jánske
ohne“. Pri ohňoch sa spievali pesničky a tancovalo sa. O rastlinách, ktoré kvitnú na Jána sa tradovalo,
ţe majú liečivé alebo magické účinky.
Pre školákov začína leto v pravom slova zmysle 30. júna. Pojem leto evokuje pokoj od školy, od
plnenia povinností. Dni strastí, ťaţkostí a náročného učenia počas roka vystriedajú dni teplé, slnečné,
oddychové. Desaťmesačnú prácu treba odmeniť. Ţeláme vám, aby ste vo voľných chvíľach mohli
spoznávať blízke zákutia, krásne miesta našej republiky a komu sa pošťastí aj prímorské destinácie.
Skúste si nájsť čas na šport, zábavu, utuţovanie kamarátskych vzťahov. Získavajte nové, iné
zručnosti a skúsenosti ako v škole, ale myslite aj na bezpečnosť svoju a všetkých okolo seba.
Tak, hurááááááááááááá na prázdniny.
-rr-

Školský klub detí (ŠKD) je organizácia, ktorá pracuje pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Jej činnosť
začína po ukončení riadneho vyučovacieho času pre deti primárneho vzdelávania. Klub detí je v
prevádzke do 15:30 hod. denne. V budúcom školskom roku na návrhy rodičov vedenie školy
plánuje otvárať ŠKD aj v ranných hodinách. Činnosť riadia dve kvalifikované vychovávateľky –
p. E. Mišejová a p. Z. Kaňová. Vykonávajú s deťmi mnohé aktivity, pri ktorých si deti môţu
rozvíjať svoje zručnosti a učia sa poznávaniu rôznych ľudských hodnôt. Medzi najdôleţitejšiu
súčasť práce zo ţiakmi v ich voľnom čase je snaha vychovávať ich k tomu, aby vedeli účelne
vyuţívať svoj voľný čas. Ţiaci sa do klubu detí zaraďujú vţdy na jeden školský rok na základe
písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami najneskôr do 30. júna príslušného
školského roku. O zaradení ţiaka do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy. Obsah výchovy mimo
vyučovania tvoria odpočinkové činnosti, rekreačné činnosti, záujmové činnosti, spoločensko prospešné činnosti, sebaobsluţno výchovno-vzdelávacie činnosti, príprava na vyučovanie.
Na podnety rodičov prvýkrát v tomto školskom roku sa plánuje otvoriť školský klub detí pre
prihlásené deti aj počas letných prázdnin – od 1. júla do 8. júla 2011. Pripravuje sa pre ne pestrý
program.
-jh1

Svoj veľký slávnostný deň zažili deviataci na rozlúčkovej
slávnosti v KD. Po 37-krát ZPOZ pri OcÚ Diviaky nad
Nitricou pripravil oficiálnu časť rozlúčky. Slávnostná aj
zábavná časť rozlúčkového večierka slávnosti sa konala
v Kultúrnom dome Diviaky nad Nitricou. Ježko prináša
vlastný pohľad deviatakov na seba a ich predstavenie sa
rodičom:

Aďko, ten sa nikdy nevzdá,
to je naša triedna hviezda!
Futbalu sa venuje,
z úspechu sa raduje.

Paťko, to je športovec,
o babách ho zaujíma kaţdá vec.
Vţdy však musí provokovať,
učiteľkám nervy strihať.

Danči je vţdy usmiaty,
na hodine zaspatý.
S triednou sa vţdy háda,
niekedy sa neovláda.

Libor do školy vţdy mešká,
v postieľke si rád on leţká.
Za svoje sa hádať musí,
i keď to pravda byť nemusí.

Dávid chcel by mať vţdy pravdu,
ak nie, tak sa háda za ňu.
Je to chlapec úprimný
a keď chce aj šikovný.

Marek úsmev rozdáva,
keď sa naštve nadáva.
Kaţdý ho má veľmi rád,
veď je to náš kamarát.

Ninka i keď stresuje,
správne vţdy však odpovie.
Ona má dosť veľkú nehu,
spieva si aj počas behu.

Nika po vonku beháva,
no jednotky aj tak dostáva.
Diskotéky obľubuje,
vţdy chalanov oblbuje.

Dena, trošku utiahnutá,
pred matematikou napätá.
Ona nemá nikde kľudu,
iba doma na facebooku.
Veja - to je parádnica,
musí jej vţdy patriť posledná
lavica.
Starostka keď zavelí,
kaţdý jeden povolí.
Miško vysedáva ako pán,
zabúda, no niekde aj veci má.
I keď len po vonku behá,
šetriť vie a na kofolu si nechá.

Miňo všetko vybaví,
na telesnej pobaví.
Učenie mu dobre ide,
vţdy sa mu všetko zíde.

Kubko v škole hlučný je,
po obede labzuje.
Osmačky stále obháňa,
učiteľka sa za ním zaháňa.
Matúš je s kaţdým kamarát,
usmieva sa veľmi rád.
Hudobná ho veľmi baví,
na telesnej sa mu darí.

Kika kone miluje,
od malička sa z nich raduje.
Bicyklovať rada chodí,
stále jej však niečo vadí.

Andrej je vţdy zaspatý,
vyzerá ako zakliaty.
Je mu vţdy všetko jedno,
vynervuje učiteľky aţ na dno.

Monika, tá tichá je,
rada sa však maľuje.
Pred zrkadlom sa vţdy fotí,
na facebooku to hneď svieti.

Dominika raz sa hnevá,
raz sa smeje,
s Domčou nikdy nuda nie je.
Svojský štýl má, to je isté,
a srdce - to má čisté.

Maťo, to je popleto,
no v hlave nemá vymreto.
Keď mu niekto niečo povie,
zasmeje sa a neodpovie.

Boris vţdy ticho sedí,
zemepis mu veľmi ladí.
Hokej si on chodí hrávať,
s knihami sa však nerád chodí
babrať.

Bruno je maskot v triede,
lásku vyzná aj kriede.
Knihám nikdy neublíţil,
radšej by sa s niekým zblíţil.

Radka, tá vţdy maľuje,
výtvarnej si kraľuje.
Aj keď sa jej nie vţdy darí,
na písomkách sa jej vyjaví.

Peťka vţdy nám poradí,
rada spieva, to sa k nej hodí.
Pekne sa vţdy usmeje,
s chalanmi si dopisuje.
Majo pravdu musí mať,
na to si on bude dbať.
Brankárstvo mu veľmi ide,
no však nevie, kde sa mu to zíde.
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Ježko šiel po (stopách)

aktívnych detí a informuje.

 O víťazstvách
V krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín po svojom vynikajúcom prednese sa dostala Lesanka Krausková
z V. B v Bzinciach pod Javorinou na 1. miesto. Má talent, ktorý treba naďalej rozvíjať. Prajeme jej veľa úspechov.

Dvadsaťjeden talentovaných a nadaných detí so svojimi rodičmi a pedagógmi prijalo pozvanie pána
starostu na ocenenie v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou dňa 16. júna 2011. Počas
slávnostných príhovorov mal každý možnosť zamyslieť sa nad svojimi kvalitami. Nejednému
z pozvaných sa kotúľali slzy dojatia dolu tvárou. Ježko si želá, aby detí u starostu bolo prijatých
v budúcnosti aj o čosi viac. –rr O školskej jedálni
TAMI a GRANKO
J eţ ko z i s ti l , ţ e do propa govanej súť aţ e sa z apoj i l i št vrt áci , prváci a t r et i aci . –rr TAMI a GRANKO


Exkurzia ôsmakov
Školské výlety utuţujú triedne kolektívy a ponúkajú
príleţitosť zaţiť dobrodruţstvo. My, ôsmaci sme sa 2. 6.
vybrali na výlet do Banskej Štiavnice. O 9-tej hodine ráno
sme uţ boli pripravení na zostup do bane. Museli sme si
obliecť plášte veľkosti XXL a účesy nám pokazili ochranné
prilby. Nebolo to v štýle najnovšej módy, ale v záujme
našej bezpečnosti, preto sme sa tomu nebránili. Podzemné
bludisko sa začalo v štôlni Bartolomej. Aby ste sa v ňom

nestratili, stačí sa riadiť pravidlom: Kráčať iba rovno alebo vľavo! Štôlne sú spojené úzkymi
chodbami, kde sú vo výhode nízki ľudia. Zdeno Chára by sa poriadne natrápil, kým by nimi prešiel
a neodporúčame to ani ľuďom trpiacim klaustrofóbiou. My všetci sme to zvládli bez ujmy na zdraví.
Pri východe sme si kúpili kamene, ktoré majú pre nás priaznivé účinky podľa znamenia, v ktorom
sme sa narodili. Adrenalín v bani vystriedali pocity obdivu. Najskôr prehliadka Nového zámku,
Mórového stĺpu na Námestí Svätej trojice a potom Mineralogického múzea Bergericht. Očarila nás
rozmanitosť minerálov a hornín a prekvapilo mnoţstvo pochádzajúcich zo Slovenska. Po návrate do
autobusu sme mali pred sebou posledný cieľ výletu – Poľovnícke múzeum v Svätom Antone. Jeho
návšteva bola úţasná. Videli sme 12 izieb kaštieľa, ale najviac nás upútali poľovnícke úlovky.
Veríme, ţe vypchaté medvede, jelene, vydry, husi a ďalšie zvieratá neprišli o ţivot z rozmaru, ale
v súlade so zákonmi lesného biotopu. Poľovníci prírodu milujú a starajú sa o zvieratá v časoch, keď
to najviac potrebujú. A naše pani učiteľky sa postarali o to, ţe sme zaţili deň plný zaujímavých
záţitkov a pozitívnych emócií. Ďakujeme.

I. Ďurtová, VIII. B
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 Triedny výlet piatakov
V stredu sa piataci zúčastnili svojho triedneho výletu.
Navštívili sme Planetárium M. Hella v Ţiari nad
Hronom. Naša návšteva sa skladala zo štyroch častí.
Zaujímavý film o Vesmíre, prezentácia o Vesmíre,
prednáška a pozorovanie Slnka. Dozvedeli sme sa veľa
nových vecí aj sme si zopakovali, napr. prečo sa
striedajú štyri ročné obdobia alebo prečo mesiac mení
svoj tvar. Upozornili nás, ţe práve v dnešnú noc sa dá
pozorovať zatmenie Mesiaca.
Naša cesta pokračovala do Kaštieľa Svätý Anton, kde
kaţdá miestnosť nás prekvapila krásnymi nástennými maľbami, nábytkom a tapetami.
Poslednými panovníkmi kaštieľ a bola rodina Františka Koburga. Zaujímavosťou kaštieľa sú 4
hlavné vchody ako je ročných období, 7 bočných vchodov ako je sedem dní v týţdni, 12 komínov
ako je mesiacov v roku, 24 pecí ako je hodín cez deň, 56 miestností ako je týţdňov v roku a 365
okien ako je dní v roku, aby mala slúţka kaţdý deň čo robiť. V uvítacej miestnosti sa nachádzajú
4 benátske zrkadlá, do ktorých, keď sa pozrie ţena alebo dievča do rána opeknie. Keď sa doň
pozrie muţ alebo chlapec, narastú mu somárske uši.
Ďalšou časťou prehliadky bolo Poľovnícke múzeum. V kaţdej miestnosti bolo veľa vypchatých
zvierat. Najviac sme sa zľakli zubrov a medveďov. Kvôli nepriaznivému počasiu sme nemohli
navštíviť tajchy – umelé vodné nádrţe v blízkosti banskej Štiavnice.
Cesta bola dlhá a únavná, ale napriek tomu sme ešte vládali navštíviť obchodné centrum korzo
v Prievidzi. Za tento úţasný výlet ďakujeme pani učiteľkám –Beňovej, Šrámekovej, Štrbákovej.
L. Krausková, S. Obertová, K. Laginová, V. B

 Súťaţ Hliadky mladých zdravotníkov
V stredu 11. mája 2011 sme sa my, ţiačky VIII. B – Deniska, Julka, 2 Lucky, Ivka a Dominika s pani
učiteľkou Štrbákovou, zúčastnili súťaţe mladých zdravotníkov. Pred súťaţou sme boli nervózne, aby
sme niečo nepokazili. Najskôr sme odpovedali na testové otázky o histórii Červeného kríţa
a o zraneniach. Na druhom stanovišti sme určovali liečivé rastliny a ich pouţitie. Potom sme úspešne
zvládli resuscitáciu a nasledovala praktická časť. Študenti gymnázia výborne zahrali úlohy
zranených, pôsobili na nás reálne. Ošetrovali sme popáleninu, otvorenú zlomeninu a rozbitú hlavu
človeka v bezvedomí, veľké vonkajšie krvácanie. Aj napriek tomu sa nám na súťaţi páčilo a tešíme
sa, ţe o rok naše deviate miesto zo 17- ich druţstiev zlepšíme.
-hmzK v í z

J e ž k a

–

Č o
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s v o j e j

š k o l e ?

1. Kto vymyslel divadelnú hru Preteky?
A. ôsmaci
B. siedmaci
2. Ktorí dvaja ţiaci sa zúčastnili športovej súťaţe „Hľadáme nového Jozefa Plachého?“ v Dubnici nad Váhom?
A. E. Jestrebský a E. Brázdová
B. S. Divékyová a E. Jestrebský
C. ani jedna z týchto dvojíc
3. Kde boli na exkurzii ôsmaci?
A. v Banskej Štiavnici
B. v Banskej Bystrici
4. Počas letných prázdnin 2011 bude školský klub detí v prevádzke jeden týţdeň.
A. áno
B. nie
5. Kedy sa končí činnosť všetkých záujmových útvarov?
A. v máji
B. v júni
6. Koľko izieb má kaštieľ v Svätom Antone? A . 65 izieb
B. 56 izieb

7. Kedy sa začne pre ţiakov školský rok 2011/2012?
A. 2. septembra 2011
B. 5. septembra 2011
8. Správna odpoveď z nášho hlavolamu je:
B. 4 sem nepatrí, lebo je to slovo jablko

A. 4 sem nepatrí, lebo je to len zhluk písmen

(Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí. Odpovede z minulého kola: 1B, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B, 7B, 8B. Zo 48
ţiakov zapojených do kvízu sme vyţrebovali a odmenili Jakuba Oršulu zo IV. A)

K v í z
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 Športové aktivity
Ježko je presvedčený, že športovanie je súčasťou zdravého spôsobu životného štýlu a prevenciou pred mnohými
chorobami. Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....

Vtip:  - Ako to robíš, ţe sa vţdy trafíš do stredu terča ? - No, najprv strelím, potom kreslím terč! 
 Mladý futbalista volá otcovi: - Oci, oci, videl si ten zápas? Dal som dva góly! – Nie, nie nestihol
som. A ako sa to skončilo? – 1:1... 
 - Viete, čo robí futbalista, keď nevie beţať a zle vidí? – Rozhodcu. 
V športovej rubrike sa zoznamujeme postupne s niektorými športovými hrami. Ďalším športom bude
futbal, lebo máme v škole nejedného futbalistu spomedzi ţiakov.

F

utbal

(z anglického football, foot = noha, ball = lopta) je kolektívna loptová hra, ktorá je
najpopulárnejším kolektívnym športom na svete.

Podľa prieskumu, usporiadaného v roku 2001 medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA,
hrá pravidelne futbal najmenej 240 miliónov ľudí vo viac ako 200 krajinách sveta. Dôvodom jeho
popularity sú jednoduché pravidlá a minimálna náročnosť na vybavenie. Hrá sa guľatou loptou s
obvodom medzi 68-70 cm a s hmotnosťou 410 - 450 g. Hrajú dve druţstvá, v kaţdom je maximálne
11 hráčov, z ktorých je jeden brankár. Ak počas hry klesne počet hráčov kvôli zraneniam alebo
vylúčeniam pod 7 hráčov, je predčasne ukončená. Na striedanie má tréner k dispozícii ďalších
hráčov. V priebehu hry môţe vystriedať najviac 3 hráčov. Hráči sú povinní mať nasledujúcu výstroj:
dres alebo tričko, trenírky, podkolienky, kopačky, chrániče. Brankári majú farbu dresu inú ako ostatní
hráči, rozhodca a jeho asistenti. Rozhodca riadi kaţdú hru. Na ihrisku má neobmedzenú právomoc k
uplatňovaniu pravidiel. Je vybavený píšťalkou, ktorou môţe prerušiť hru v prípade porušenia
pravidiel či iných okolností narušujúcich hru.
V našej základnej škole pracovali počas školského roka dva futbalové krúţky. Mladších ţiakov
viedol študent M. Beňo a starších ţiakov viedli p. Divéky a p. Oršula. Tréningy prebiehali
v telocvični a za vyhovujúcich podmienok na futbalovom ihrisku v Diviakoch nad Nitricou. Je to
veľmi obľúbený šport medzi chlapcami aj dievčatami.
Uţ dávno neplatí, ţe futbal je chlapčenský
šport. Je v súlade s pravidlami futbalu, ak
v kategórii ţiaci hrajú chlapci aj dievčatá. Vo
futbalových kluboch sa v tejto kategórii
objavujú čoraz častejšie hráčky, ktoré futbal
očaril. Zvyšujúci sa počet dievčat –
futbalistiek, si všimli aj vo vedení Oblastného
futbalového zväzu v Prievidzi. Vedenie sa
rozhodlo vytvoriť druţstvo futbalistiek, dať im
moţnosť trénovať spolu, zúčastniť sa zápasov
v samostatnej kategórii - dievčenskom futbale,
vybrať z nich najlepšie do slovenskej

juniorskej
reprezentácie.
Doteraz
bol
najatraktívnejším priateľský zápas s hráčkami
Slovana Bratislava, v ktorom futbalistky
prievidzského výberu Slovan zdolali. Z našej
školy hrali aj Ema Hanusová a Martina
Caňová. Ema Hanusová sa dostala do širšieho
výberu juniorskej reprezentácie. Drţíme
dievčatám palce, aby sme také kvalitné výkony
ako v spomínanom zápase videli čo
najčastejšie.
-ah-
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z tvorivosti detí.
Láska
Láska, je to malý zázrak v našom srdci,
každý ju tam má.
Láska je, ona existuje,
len ju treba nájsť.
Ako princ a princezná,
ako vtáci na stromoch,
ako kvietok pri kvietku

je láska tu,
vo vnútri srdca.
Láska je nezabudnuteľná.
Máš rád svoju mamku, otca, sestru,
či brata a zvieratká?
Ver, že oni ťa tiež majú radi.
Láska, je to malý zázrak v našom srdci,
tak si ju chráň. N. Nosková, V. A

Zdravie
Mnoho
ľudí
zdraviu
neprikladá veľký význam,
ale zdravie je jedna z vecí,
ktorá
sa
nedá
ničím
nahradiť. Tomuto výroku
v dnešnej dobe
mnoho
aktívnych
mladých
aj
dospelých
ľudí
neverí.
Nechtiac si neuvedomujú
dôležitosť zdravia.
Hektický spôsob moderného
života núti denne sa
naháňať za povinnosťami.
Jediným druhom oddychu
viacerých z nás je odpočinok
počas
spánku
v noci.
Niekedy ani toho nie je
dostatok.
Ľudský
organizmus
nemá
prirodzenú
obranyschopnosť
proti
nákazám. Deň čo deň v
televíznych novinách hlásia

chrípky, epidémie. Varujú
obyvateľov
Slovenska
a pripomínajú
spôsoby
obrany a ochrany. Čudné je,
že hneď ako správy skončia,
začne reklama na nejaké
vitamíny alebo sirupy so
stopercentnými účinkami na
potlačenie choroby. Ja si
myslím, že reklamy nie sú
pravdivé. Podľa mňa je to
podpora chorých ľudí, aby
sa
pohybovali
medzi
zdravými ľuďmi.
Nie je
správne,
lebo
takýmto
spôsobom
sa
ohrozuje
zdravie všetkých. Imunita
organizmu je u každého
človeka iná. Nikde nie je
záruka, že práve dotyčného
nezasiahne bacil, vírus,
parazit. Proti bacilom sa dá
ochrániť, ale keď sa už
dostane
do
organizmu,
akési
šumivé
tablety nemôžu
byť všeliekom.
Ako sa vlastne
dá uchrániť pred
chorobou?
Nikam nechodiť!
To predsa nie je
dlhodobo možné

sedieť doma a s nikým sa
nestretávať. Základom je
umývať si ruky. Keď ideme
z autobusu,
zo
školy,
z obchodu alebo niekomu
podáme ruku, treba sa
poriadne
umyť.
Jesť
vitamíny vo forme ovocia,
tiež nie je na škodu, ale ako
strava to telu nestačí. Naše
telo potrebuje aj teplú
stravu, napríklad polievku.
V skutočnosti sú ľudia, ktorí
nemôžu za to, že majú
podlomené zdravie. Ale
v žiadnom
prípade
nesúhlasím s tými, ktorí si
ho poškodzujú vedome.
Skvelý spôsob na zničenie
zdravia
je
konzumácia
alkoholu,
kamarátstvo
s drogami,
s cigaretami.
Najnovší
výstrel
módy
mladých. Mladí ľudia rastú,
vyvíjajú
sa
a hore
spomínanými
vecami si
ubližujú. Spoločnosť pozná
deti, ktoré fajčia už od
svojich 13 rokov. Predstava
o ich pľúcach v dvadsiatke
je hrôzostrašná. A predstava
o skracovaní svojej dĺžky
života ešte hrôzostrašnejšia.
P. Vajdová, IX. A
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ivadelná hra – Preteky

Postavy: Mišo, Stano, Jano

Pondelok ráno v škole
Mišo:- Hej! Stano, včera som išiel na bicykli 50 km/h .
Stano: - Cha, ja som raz prešiel okolo našej dediny za 15 minút.
Mišo: - Lenže ja som rýchlejší.
Stano:- Lenže ty neprejdeš okolo dediny za 15 minút.
Mišo: - Dobre, ale ja som na rovinkách stále rýchlejší.
Jano: - Počul som váš rozhovor, keď sa neviete dohodnúť, tak si dajte preteky.
Stano: - Dobre, ale keď si dáme preteky, tak Mišo bude podvádzať a skracovať si cestu cez potok.
Mišo: - Ja nebudem podvádzať.
Stano: - Ale budeš.
Jano: - Ak niekto z vás podvádza, tak ja môžem byť váš rozhodca.
Mišo: - Dobre.
Stano: - OK!
O deň neskôr
Jano: - Pripravil som pre vás pretekársku dráhu, ktorá sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sú
rýchlostné preteky na rovinke za dedinou. Druhá časť sú preteky okolo dediny. Trať povedie od
školy cez most popod horu, popri kostole a naspäť ku škole. Na
konci sa vaše časy sčítajú a ten rýchlejší preteky vyhrá.
Mišo: - To je dobré. Hej, Stano nechceš sa radšej vzdať než
prehráš.
Stano: Nie, nemáš šancu.
Jano: - 3, 2, 1, štart!
Mišo: - Cha, vyhral som!
Jano: - Mišo, porazil si Stana o 5 sekúnd. Teraz nasledujú preteky
okolo dediny. 3, 2, 1, štart!
O 15minút neskôr
Stano: - Super, vyhral som!
Jano: - Tento pretek vyhral Stano, ale víťazom celkových pretekov
sa stáva ... Stano!!! Predbehol Miša o 1 sekundu.
Mišo: - Tak vidíš, na rovinkách som lepší ja, na vytrvalosť zase ty.
Stano: - Myslím si, že sme si celkom vyrovnaný.
Mišo: - Áno. Nabudúce môžeme ísť na bicykloch do hory.
Pondelok ráno v škole
Jano: - Tak, čo ako bolo na bicykli v hore?
Mišo: - Dobre.
Stano: - Nechcel by si ísť nabudúce s nami?
Jano: - Áno, veľmi rád. Nedávno som dostal nový bicykel, aspoň si ho môžem vyskúšať v teréne.
Autori: Ladislav Ferov, Michal Gaman a Jaroslav Úradník, VII. A

Mamička
Mamička moja zlatá,
nevyrovná sa Ti žiadna mama.
Ty si jedna jediná a preto Ťa ľúbim,
keď nie si doma, len za Tebou smútim.
Ďakujem Ti za všetko, čo pre mňa robíš,
ako nežne s láskou sa ku mne túliš.
Dávaš mi všetku lásku, ktorú môžeš dať,
ja môžem byť fakt rada, že Ťa môžem mať.
Ja Ťa ľúbim a veď sa to nedá,
neviem si predstaviť život bez Teba.
Celý život chcem byť s Tebou, mamička moja,
ja som Tvoja a Ty moja. I. Jurenková, VI. A
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nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom
procese:

 Postavenie v štartových blokoch závisí od rozsahu. Od rozsahu krídel.
(TSV – správne od dĺţky dolných končatín)
 V Bratislave máme Národnú radu slovenskej histórie. (SJL – správne –
Národná rada Slovenskej republiky)
 K známym vzorom stredného rodu pribudol na jednej vyučovacej hodine aj
vzor AUTO. (SJL - správne – mesto, srdce, dievča, vysvedčenie)
 Podľa vzoru ţena sa skloňuje kolomotíva. (SJL – správne – lokomotíva)
 Jozeph Haydn je „otec“ sláčikového kamaráta. (HUV - správne – sláčikového kvarteta)
 Ján Pavol II. bol zo Srbska. (NBV – správne – z Poľska)
 Krv prúdi cez tepelné žily. (PDA – správne – cez tepny a ţily)
 Vzduch prechádza cez nosovú dutinu a dychové cesty do pľúc. (PDA – správne – dýchacie cesty)
 Pribudol nám nový umelecký smer v hudbe – Beatles. (HUV – správne - The Beatles bola
najvplyvnejšia a najúspešnejšia hudobná skupina rockovej éry v 60. rokoch.)

ľahko a rýchlo. Skús aj ty.
Tri z nasledujúcich prešmyčiek sú mená slávnych štátnikov. Ktorá prešmyčka sem nepatrí?
1. LEDAANM
2. ÍNHDÁG
3. NNEEYDK
4. BOLKJA
(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)


Ježko
pozýva
na
oneskorenejšiu
oslavu
Dňa
detí
spojenú
s Nonstop
volejbalom
dňa 25. júna 2011 o 14:00
hod. na multifunkčné
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ihrisko Ješkova Ves –
Banky.
Ježko vyzýva všetkých
žiakov našej školy, aby
využili obdobie letných
prázdnin
na
zábavu

a relax, spoznávanie krás
Slovenska a Európy, aby
mohli zo spomienok čerpať
energiu
počas
ďalšej
školskej práce.
-rr-
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