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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 Vyučujúce materskej školy a triedna učiteľka prvého ročníka spolupracujú pri príprave detí 

na vstup do školy systematicky.  
Predškoláci niekoľko dní pred zápisom detí do prvého ročníka sa oboznamujú s priestormi školy, triedy, s 

vyučovacou hodinou priamo v škole. Pani 
učiteľka Eva Jánošková ich so svojimi žiakmi 
srdečne privítala. Dovolila im nahliadnuť do 
tajov prváckej triedy. Bystrí a zruční prváci 
škôlkarom  predviedli svoje vedomosti,  
ktoré získali počas štyroch mesiacov.  
V tomto roku sa zápis detí uskutoční  
5. februára 2013 od 13:00 h do 17:00 h 
v priestoroch v priestoroch II. A a III. 

A triedy. Pani učiteľky pripravili pekné darčeky. 
Predškoláci sa majú na čo tešiť. - J. Hatványiová, foto: 

archív ZŠ- 

pripravili pekné darčeky. Predškoláci sa majú na čo 
tešiť. -J. Hatványiová, foto: archív školy- 
 

Ježko vysvetľuje Školský parlament pracuje v tomto  

školskom roku pod vedením pani učiteľky Pánisovej. Jeho 
aktivity sú každý školský rok pre žiakov atraktívne. 

Vianočná tombola 
Pred Vianocami sa k slovenským zvykom dostal zvyk z protestantského prostredia, resp. nemecky hovoriacich krajín, 
a to zvyk adventného kalendára. Prvý známy ručne urobený adventný kalendár je z roku 1851. Dovtedy si ľudia 
robili po stene len kriedové čiary za každý deň v decembri až do Štedrého dňa. Prvý tlačený kalendár vyrobil 
nemecký tlačiar Later Lang v roku 1908, bol však bez otváracích okienok - nazval ho Mníchovský vianočný kalendár. 
V roku 1921 však Lang vyrobil adventný kalendár aj s malými okienkami na otváranie. Okienka naplnené čokoládou 
však boli v predaji až v roku 1958. Takýmto adventným kalendárom sa tešia hlavne deti, ktoré si každý deň z okienka 
vytiahnu nejakú tú maškrtu.  Na našej škole sa v tomto období realizuje Vianočná tombola. Žiaci si môžu zakúpiť 
tombolový lístok v hodnote 0,20 € a sú zaradení do žrebovania vianočných balíčkov plných sladkostí a ovocia. Tento 
rok sa predajom tombolových lístkov získalo 111,84 €, ktoré boli odovzdané do pokladnice Rady rodičov a budú 
použité na nákup odmien pre žiakov. Vianočnú tombolu na škole realizujú členovia školského parlamentu. 

Pani učiteľka Jánošková s prvákmi  

Predškoláci pozorne sledujú prácu v 1.  A 
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Dobrovoľný príspevok od žiakov do detských domovov Aktivita školského parlamentu na 

zmobilizovanie žiakov, aby sa u nich prebudili filantropické vlastnosti s významným efektom. 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza v rámci projektu zraniteľných skupín organizuje 
humanitnú akciu pre deti z Detských domovov v Prievidzi, v Handlovej a vo Veľkých Uherciach pod názvom 
„Darček pod vianočný stromček“. Naša škola sa tiež zapojila do tejto akcie uverejnením výzvy na 
Facebooku, v rozhlasovom okienku a prostredníctvom členov školského parlamentu. Spolu sa podarilo 
vyzbierať 37,30 €, ktoré boli zaslané na účet SČK. Za dobrovoľné finančné príspevky ĎAKUJEME!  

-koordinátorka ŠP PhDr.  Milena Pánisová- 

Zlatý Amos Školský parlament zareagoval na výzvu od známeho speváka skupiny No Name Igora Timka k známej 

súťaži Zlatý Amos.  
Koordinátorka parlamentu spolu so žiakmi vyvinula 
veľké úsilie na zorganizovanie ankety. Zo 189 vydaných 
anketových hlasovacích lístkov sa späť vrátilo 170.  
Podľa kritérií ankety Zlatý Amos, učiteľ, ktorý bude 
nominovaný, má využívať vo vyučovaní moderné 
výchovno-vzdelávacie postupy, využívať IKT, zapájať 
žiakov do súťaží, organizovať pre nich aktivity na škole  
a pod.  
 

Školský parlament z vyučujúcich, ktorí získali najviac 
hlasov - pán učiteľ Marián Pánis a pani učiteľka 
Katarína  Šrámeková, po vzájomnej diskusii, rozhodol 
pre nomináciu Mgr.  Šrámekovej do ankety Zlatý Amos. 
Blahoželáme jej.  Najväčšia a najťažšia práca pre 
parlament začína teraz. Do 11. februára 2013 musí  
napísať charakteristiku p. uč. Šrámekovej a prihlásiť ju 
do súťaže.       -šp-

Škola potrebuje každý finančný príspevok 
Rodičovské  združenie pri Základnej škole s materskou školou vyzýva zákonných zástupcov žiakov, 
priateľov školy, ak majú možnosť, aby poskytli škole 2 %-ný príspevok zaplatenej dane za rok 2012. 

Prijímateľom je RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, IČO 37919784. Ďakujeme. Žiakom pomôžeme. -rr- 
 

Ježkov kvíz Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové otázky zvládnete. 

 
1. Aká suma bola vyzbieraná počas predaja vianočnej tomboly v predvianočnom období?  
2. Kto, z pedagógov, je koordinátorom zberových aktivít v škole?  
3. Koľký ročník celoškolskej súťaže Všetko za minútu sa uskutočnil v decembri 2012? 
4. Koľko žiakov pôjde súťažiť do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda? 
5. Ako sa nazýva projekt, do ktorého sa prihlásili piataci s pani učiteľkou Štrbákovou?  
6. Ktorý pedagóg je nominovaný do súťaže Zlatý Amos? 
7. Kedy sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ?  
8. Ako sa volal program, v ktorom  predstavili nevidiaci svoje životy a pomôcky?  
9. Ako sa volá počtový výkon, pri ktorom používame znamienko plus?  
10. Koľko kilogramov gaštanov škola odovzdala poľovníckemu zväzu?  
11. Napíš poradie čísel v prvom riadku v Sudoku č. 1. 
12. Akú knihu čítali žiaci primárneho stupňa pri vytváraní slovenského rekordu v čítaní?  
(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe. 25. marca 2013  jedného 
z vás vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí.) 

 
Ježko informuje  Žiakom primárneho stupňa sa nelenilo čítať a ... 

Základnej škole s materskou školou Diviaky nad Nitricou bol udelený diplom 
za úspešnú účasť pri vytvorení slovenského rekordu v hromadnom čítaní 
a riešení hádaniek z knihy Danuše Dragulovej - Faktorovej Z leta vanie 
cestovanie. Diplom udelilo vydavateľstvo Daxe a redakcia časopisov 
Maxík a Zvonček.  Doručilo škole aj knihu s venovaním Príhody uja 
Hrmotku od vyššie spomenutej spisovateľky. Blahoželáme všetkým žiakom 
primárneho vzdelávania, ktorí sa do tohto projektu zapojili pod záštitou pani 
učiteľky  Ďurtovej. Kniha sa zaeviduje do žiackej knižnice.   -rr-  
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Zbery  U žiakov školy podporujeme environmentálne  myslenie rôznymi zberovými aktivitami.   

Do školy nosili gaštany. V tomto školskom roku nazbierali 785 kg. Najlepší zberači gaštanov boli: Miroslav 
Palárik  VII. B  - 317 kg, Tomáš Uhlár  VII. B  - 125 kg, Adrián Karvay VII. A -  116 kg. Blahoželáme! Naďalej 
sa pokračuje v zbere papiera a do 25. 01. 2013 žiaci priniesli do školy  3 623 kg. Ježko verí tomu, že sa 
podarí prekonať do konca školského roku minuloročné množstvo. Ak niekto nevie, kam patria použité 
batérie, tak oznamujeme, že tiež do školy. Na každej chodbe sa nachádzajú kontajnery na batérie.        
           -koordinátorka zberov Mgr. Tatiana Beňová- 

Piataci chcú žiť zdravo Žiaci V. A triedy sa pred niekoľkými mesiacmi zaregistrovali do 2. ročníka 

interaktívnej súťaže „Hravo ži zdravo“.  
Cieľom tohto projektu je motivovať žiakov piateho ročníka základných škôl 
k zdravému spôsobu života. Prihlásení žiaci plnili úlohy z jednotlivých lekcií a za 
správne riešenia získavali body. Najaktívnejšími žiakmi sa stali: Veronika Weigertová 
– 253 bodov, Mária Lujza Adámiková – 111 bodov a Ema Krpelanová – 108 bodov. 
Do súťaže sa zaregistrovalo 375 tried z celého Slovenska. Aj keď naša trieda súťaž 
nevyhrala, Potravinárska komora Slovenska, ktorá tento projekt pripravila,  nám 

poďakovala za aktívnu účasť v kurze.     -Mgr. Soňa Štrbáková- 

 
Súťaž s Haribo Čítanie detských časopisov prináša žiakom odmeny.  
Štvrtáci odoberajú časopis Fifík a pravidelne mu venujú čas na hodinách čítania. 
V jednom z čísel bola vyhlásená súťaž s firmou Haribo. Štvrtáci s pani učiteľkou 
Hatványiovou odpovedali na otázku a každý z nich dostal balík cukríkov Haribo. 
Vééľmi sa potešili. Ďakujeme, že sa na nich usmialo šťastie.   -rr- 

 

Výchovný koncert v Dome kultúry Nováky        10. decembra 2012 boli žiaci 1. stupňa našej ZŠ na 

výchovnom koncerte, ktorý si pripravili učitelia a žiaci ZUŠ Nováky.  
Anjelik nás sprevádzal koncertom. Anjelskými 
slovami predstavil šikovných účinkujúcich. Vypočuli 
sme si: krásny spev, obdivuhodnú hru na husličkách, 
akordeóne, trúbkach, saxofóne, flaute, keyborde a 
videli sme úryvok napínavého divadielka Káčer Čľap. 
Žiaci - diváci pozorne sledovali celý koncert. Ich 
pozornosť vyskúšal aj anjelik. Pri predstavovaní 
muzikantov zamenil mená. Spoločne s divákmi dal 
anjelik mená ľahko do poriadku. Veď muzikanti M. 
Hatványi a T.  Iliaš sú žiakmi aj našej školy! Divákom 
sa koncert veľmi páčil. Pekne sa správali a obdivne 

tlieskali. Ďakujeme za skvelý zážitok!  
 -tretiaci s Mgr. A. Hanusovou, foto: archív školy- 
 

Pozerajte našimi očami Pred Vianocami  sú ľudia k sebe 

navzájom milší, súcitnejší. Vedia sa viac ako inokedy vcítiť do 
života iného človeka. Nás prišli navštíviť 21. decembra 2012 
nevidiaci so svojím programom. 
Žiaci mohli vyskúšať pozeranie na svet ako nevidiaci. Ich pocity 
boli zmiešané. Program pána Mareka Gernáta a jeho priateľov 
zaujal žiakov aj učiteľov. Obdivovali sme u nich, že sa nevzdávajú 
a prijímajú každú životnú výzvu ako keby nemali žiadny hendikep. 
    -Klára Laginová, VII. B, foto: archív školy- 
 

Žiaci pred Domom kultúry v Novákoch  
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Z vreca olympiád Pedagógovia základnej školy systematicky pripravujú žiakov na vedomostné súťaže. 

Prebiehajú školské kolá a ich víťazi potom reprezentujú v okresných kolách. Pevne veríme, že dosiahneme 
aspoň minuloročné úspechy, ak nie i o niečo lepšie. Všetkých podporujeme a prajeme im veľa šťastia. -rr-  
 
Geografická olympiáda 
Dňa 6. 12. 2012 sa v škole zrealizovalo školské kolo 
geografickej olympiády s celkovým počtom 
zúčastnených 30 žiakov. 
5. ročník: spolu 3 žiaci, postup do okresného kola 
Ladislav Šikula, V. A, 6. ročník: spolu 3 žiaci, postup 
do okresného kola Martin Brokeš, VI. B, 7. ročník: 
spolu 12 žiakov, postup do okresného kola Stela 
Obertová, VII. B, 8. ročník: spolu 6 žiakov, postup 
do okresného kola Ema Brázdová, VIII. A a 
9. ročník: spolu 6 žiakov, postup do okresného kola 
Ladislav Ferov, IX. A. 
Okresné kolo sa uskutoční 7. 2. 2013, držíme 
žiakom palce. 

Dejepisná olympiáda 
10. decembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo 
dejepisnej olympiády. Celkovo sa zapojilo 23 
žiakov.  
V 6. ročníku: spolu 3 žiaci, postup do okresného 
kola Martin Brokeš, VI. B, v 7. ročníku: spolu 14 
žiakov, postup do okresného kola Nataša 
Dolníková, VII. A a Stela Obertová, VII. B, v  
8. ročníku: spolu 3 žiaci, postup do okresného kola 
Ema Brázdová, VIII. A a v 9. ročníku: spolu 3 žiaci, 
postup do okresného kola Ladislav Ferov a Andrej 
Rendek, IX. A. Okresné kolo bude 5. 2. 2013, držíme 
im palce!    -PhDr. M. Pánisová- 

Technická olympiáda 
V okresnom kole Andrej Rendek a Radka Vajdová 
z IX. A získali 14. miesto a Nataša Dolníková zo VII. 
A vo svojej kategórii 5. miesto.  

Pytagoriáda 
Do okresného kola nás pôjde reprezentovať 
niekoľko žiakov. Za 3. ročník Mário Hatványi,  za  
4. ročník Romana Púčiková  a Sabína Dodoková, za  
5. ročník Márai Lujza Adámiková a Ladislav Šikula, 
za 6. ročník Martin Kováč a Martin Brokeš, za  
7. ročník Stela Obertová a Miroslav  Palárik a za  
8. ročník Ema Brázdová a Damián Plachý. 

Olympiáda z matematiky 
V kategórii Z 5 našich piatakov zastupovala 
v okresnom kole Eva Vašková.  

 
Z materskej školy Malí škôlkari zavítali do domov osamelých ľudí a podarovali im darček. 

Pred nadchádzajúcimi sviatkami Vianoc si škôlkari s pani učiteľkou povedali, že v tomto období by človek 
nemal zostať sám. Vianoce sú sviatky pokoja, radosti, nádeje a ústretovosti človeka medzi človekom. Už 
deti v škôlke chápu, že sviatky nie sú len o darčekoch. Vybrali sa navštíviť starších ľudí „samotárov“ 
a oslovili ich milým slovom, koledou a darčekom. Veríme, že sme aspoň na chvíľočku potešili ich srdcia.  
           -p. uč. Soňa Masaryková- 
 

 U pani A. Iliašovej deti z MŠ Banky U pani M. Iliašovej deti z MŠ  Banky 
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Ježko a športové aktivity  
Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba.... 

V športovej rubrike priblížime obdivuhodnú celoškolskú súťaž, ktorá v roku 2012 začala svoju druhú 
desiatku existencie. 

šetko za minútu  Celoškolská súťaž, ktorá sa organizovala v základnej škole za pôsobenia pána 
učiteľa Miloša Vidu. Bol jej tvorcom a realizátorom do roku 2007, kým  navždy neopustil náš svet. Po 

ňom prebrali štafetu vyučujúci telesnej a športovej výchovy. Súťaž má neopakovateľnú atmosféru, nabitú 
pozitívnou energiou.   

Všetko za minútu je športová súťaž. Realizuje sa 
jedenkrát do roka v našej základnej škole.  
V roku 2001 ju vymyslel a prvýkrát sám 
zrealizoval nebohý pán učiteľ Miloš Vida. Súťaž 
zaujala žiakov aj učiteľov. Do organizácie súťaže 
sa postupne zapojili aj iní aktuálni učitelia 
telesnej a športovej výchovy, napr. pani učiteľka 
Fajerová, Chlupková, Beňová, Pánis. Atmosféru 
očakávaného podujatia dotvára výzdoba žiackych 
prác, vytvorených pod vedením p. učiteľky 
Šrámekovej. Bez pomoci deviatakov v technickej  
a organizačnej časti si priebeh súťaže nevieme 
ani predstaviť. Posledných pár rokov si 
organizáciu celoškolskej súťaže vzala na svoje 
plecia pani učiteľka Beňová.  Za 11 rokov súťaže 
žiaci školy videli rôzne obmeny.  
Ako vyzerá naša školská súťaž? Má dve kolá - 
triedne a školské. Triedne kolá sa realizujú 
v novembri v rámci vyučovacích hodín telesnej 
výchovy. Riadia ich vyučujúci v jednotlivých 
triedach. Všetci súťažiaci súťažia v rovnakých 
disciplínach - preskoky cez švihadlo, prihrávky vo 
dvojici, hod do basketbalového koša, ľah - sed. 
Každá z disciplín má časový limit 1 minútu. Žiaci 
majú priradené body zodpovedajúce správne 
prevedenému úkonu v tomto časovom limite. 
Body za jednotlivé disciplíny sa sčítavajú. 

Výsledný počet bodov je hodnota, ktorá určuje 
poradie súťažiacich. Z každej triedy sú označení 
dvaja chlapci a dve dievčatá s najvyšším 
dosiahnutým počtom bodov. Títo postupujú do 
školského kola.  
Školské kolo súťaže Všetko za minútu prebieha 
obyčajne v decembri pri príležitosti niektorého 
z predvianočných sviatkov (napr. Mikuláš, Lucia). 
V ňom reprezentujú vybraní žiaci nielen svoju 
triedu. Sú zaradení do nových tímov.  Tie sa 
pomenovávajú názvami, ktoré vyplývajú zo 
spoločnej myšlienky a témy celej súťaže. Napr.: 
V roku 2012 hlavným motívom boli Olympijské 
hry. Súťažilo 5 tímov, ktoré sa volali Európa, 
Afrika, Ázia, Amerika, Austrália. Do každého tímu 
sú zoskupovaní žiaci z prvého až deviateho 
ročníka. V školskom kole sú disciplíny stanovené 
tak, aby žiaci preukázali svoju fyzickú zdatnosť, 
ale aj vedomosti zo zadanej športovej oblasti. 
Nezabúda sa na myšlienku súťažiť fair-play.  Za 
súťažné disciplíny tímy získavajú body. Vyhráva 
družstvo s najvyšším počtom bodov. Po ukončení 
súťaže prebieha slávnostné vyhodnotenie. 
Ocenenia pravidelne každý rok odovzdáva 
riaditeľka školy.  
Latka súťaže je nastavená veľmi vysoko. Jej 
atmosféra je neopakovateľná, vždy nová, 

V 
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zaujímavá, nabitá energiou. Súťažiaci súťažia 
s veľkým nasadením a obratnosťou, publikum 
podporuje  každý tím a organizátori s úsmevom 
na tvári pozorujú pozitívny vzťah k tejto súťaži, 

ktorá sa stáva tradíciou základnej školy. Je 
hrdosťou žiaka zúčastniť sa tejto súťaže. Všetkým 
ďakujeme. 

 - Ema Hanusová, IX. A -

V jesennom období sa uskutočnilo množstvo zápasov v obvodových kolách na našej pôde, na pôde ZŠ 
Nováky, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom. Aké úspechy a neúspechy prekvapili našich športovcov i 
uvádzame v tomto čísle Ježka.  

Mc Donalds Cup - futbal mladších žiakov sa hral na úrovni obvodu v Dolných Vesteniciach.  Adam Mikula, 
Mário Hatványi, Peter Holba, Dávid Čičmanec, Michal Vajda, Artur Blaho, Eugen Chrenko hrali s vysokým 
nasadením. Umiestnili sa na 3. mieste, čo ich veľmi mrzelo, pretože prví dvaja postupovali do ďalšieho 
kola.

Malý futbal  hrali chlapci Erik Jestrebský VII. B, Erik Mazánik  VI. B, Michal Flimel VI. B, Miroslav Vajda  
IX. A, Milan Cebák VIII. A, Matúš Dodok VIII. A, Tomáš Homola VIII. A a skončili na 2. mieste v obvodnom 
kole.  
  
Turnaja v malom futbale Mini Donalds Cup dievčat  sa zúčastnili Ema Hanusová, Petra Valušková, 
Martina Nosková - IX. A, Radka Vajdová, Simona Divékyová, Nikola Juríková, Simona Plachá - VIII. A. Získali 
2. miesto v obvodnom kole. Do okresného kola nepostúpili. Predviedli excelentné výkony.  
 
V basketbale - mladšie žiačky nás reprezentovali  Nataša Dolníková, Diana Blahová, Michaela Kohútová, 
Kristína Vajdová, Lucia Stručková zo VII. A, Bianka Kohútová, Bianka Iliašová zo VII. B a umiestnili sa na  
5. mieste v okresnom kole. 
 
Cezpoľný beh sa konal v Prievidzi a našu školu reprezentovali Erik Jestrebský zo VII. B, Michal Gaman z IX. 
A, Tomáš Homola z VIII. A a po spočítaní bodov a celkovom vyhodnotení im patrí 15. miesto v okresnom 
kole.  
 
Vybíjaná - chlapci. Obvodné kolo sa hralo v Novákoch v zastúpení týchto žiakov -  Lukáš Kmeť, Martin 
Brokeš, Martin Kováč zo VI. B, Jakub Oršula, Jakub Horvát, Tomáš Svoreň zo VI. A, Samuel Kožiak zo VII. A, 
Roman Čech, Miroslav Palárik, Erik Jestrebský zo VII. B a obsadili 3. miesto. 

Vybíjaná dievčatá - pekné 2. miesto v obvodnom kole. Vynikajúce družstvo tvorili  Nataša Dolníková, 
Diana Blahová, Michaela Kohútová, Kristína Vajdová, Nikola Nosková, Radka Macková zo VII. A, Bianka 
Kohútová, Bianka Iliašová, Mária Šišková, Lesana Krausková zo VII. B pod vedením Mgr. T. Beňovej. 
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Ježko a tvorivosť detí Tohtoročná januárová zima je ako z rozprávky Mrázik. Mrazy, ľad, chladný 

vietor, veľa snehu. Ako ju vidia tretiaci a štvrtáci so svojimi pani učiteľkami? 

Zima u nás na dvore je krásna. Všade sú omrznuté biele stromy a voňavá trávička je prikrytá bielou 
perinou. Vedľa domu je klzisko. Neďaleko neho na strome visí kŕmidlo pre vtáčiky.  Svoje miesto na dvore 
má aj búda našej fenky Sheilly. Len čo vytrčí ňufák z búdy, strasie ju a zalezie späť do vyhriatej búdy. Asi jej 
po chrbte prejdú zimomriavky. Aj mne zima vyštípe tvár, keď som vonku. Ale pri dnešnom pozeraní sa 
z okna, som si uvedomila, že príroda v zime je nádherná.     -Sabínka Dodoková, IV. A- 

 

Cvičenia v prírode pedagógovia vystihli vo vhodnom čase. 
Fúkalo, snežilo, ale voziť z kopca sa dalo. Žiaci primárneho 
vzdelávania sa vysánkovali, „vybobovali, vylopatovali“.  
Snehové podmienky boli ideálne aj na stavanie snehuliakov. 
Boli veľkí, oblečení, obrovskí. Všetci boli vymodelovaní 
s nadšením, radosťou. Tretiaci poskytli aj písomný dôkaz 
o perfektných zážitkoch počas piatkového dopoludnia. -rr- 

 
Dnes bol výnimočný deň. Na sánkovačku šiel celý prvý stupeň 
ZŠ. Najprv sme sa bobovali. Potom sme stavali snehuliakov. My 
sme postavili medvedicu a medvieďa. Odfotili sme sa s nimi. 
Dostali sme aj 
sladkú odmenu. 
Tomáš Iliaš, III. A 

 
Dnes sme mali zimné cvičenia v prírode. Peši sme išli asi 10 
minút. Trochu ma boleli nohy, lebo sme našli „skratku“, ktorá 
nám cestu predĺžila. Bobovali sme sa. Raz sa mi do cesty vrútil 
prvák. Obehol som ho, nič sa nestalo. Potom sme spoločne 
postavili dvoch snehuliakov. Mali asi 170 centimetrov.  
      -Mário Hatványi, III. A- 

 
Ráno sme prišli do školy. Skontrolovali sme si oblečenie. 
Potom sme mali prezentáciu. Po nej sme išli na kopec 
sánkovať sa. Huráááá! Popri sánkovaní sme hádzali na terč. Po 
napití sa čaju, sme začali súťažiť v stavaní snehuliakov. Naši 
boli veľmi veľkí.     -Michal Vajda, III. A- 

V piatok sme sa boli sánkovať, bobovať. Najprv sme museli 
kráčať do kopca. Potom sme sa spúšťali. Ja som mala tanier. 
Bol užitočný aj pri stavaní snehuliakov. Mali sme veľmi 
vysokých snehuliakov - otca a mamu. Mama mala z môjho 
taniera klobúk. Medzi nimi bol malý syn. Bolo to pekné. 
Dostali sme za to cukríky. Veľmi sa mi tam páčilo. 

            -Kristína Brokešová, III. A- 

Ježko sa usmieva  nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom 

procese:  
   Ponožka na ľudovú pieseň je, že báseň sa rytmom, stavbou verša a strofy podobá na ľudovú pieseň. 
(SJL - správne ponáška na ľudovú pieseň)  
   Pani učiteľka sa pýta žiačky: „Akú počtovú operáciu vykonáš v príklade 17,60 + 18,02?“ Žiačka sa 
zamyslí, logicky uvažuje a odpovedá: „Keď máme v príklade znamienko plus, desatinné čísla budem 
plusiť.“ (MAT - správne - sčítavať) 

Tretiaci a ich najvyšší snehuliaci  

Štvrtácky snehuliak  

Druhácki snehuliaci mali perfektné oblečenie 
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Ježko a pozvánky Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými prezentuje prepojenie školy 

s verejným životom.  
 Pozývame žiakov, rodičov a obyvateľov obce na veľkonočnú tematickú výstavu, nainštalovanú na 

dolnej chodbe ZŠ. 
 Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na karneval pre deti do kultúrneho domu dňa  

8. februára 2013 o 17: 00 h. Zaujímavý by bol sprievod detskej masky dospelou maskou.  
 Pozývame v mene RZ pri ZŠ s MŠ na  11. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa 

uskutoční  2. februára 2013 v KD Diviaky nad Nitricou. Predaj vstupeniek zabezpečuje ekonomické 
oddelenie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Telefónny kontakt: 54 64 097.     -rr- 

Ježko a zábava  
SUDOKU - hádanka, ktorej vyriešenie nie vždy závisí od skúsenosti riešiteľa. Niektorí riešitelia majú 
vrodenú schopnosť vidieť kľúč k riešeniu, iní získajú túto schopnosť tréningom bez toho, aby si to 
uvedomili. Bez ohľadu na to, akí dobrí ste v sudoku, podstatou sudoku je poskytnutie duševnej rozcvičky 
a výborného pamäťového cvičenia. Prajeme všetkým dobrú zábavu.  

(zdroj: M. Mepham - Sudoku) 

       6 2 

    4  8 1 3 

 4 1  2  5   

  4   3 6   

1        9 

  5 7   3   

  9  8  7 2  

8 7 6  9     

5 3        

Sudoku č. 1 

9 4     2  6 

     1  8  

  8 9  5    

     9 6 2  

3    6    8 

 6 4 5      

   7  2 1   

 3  4      

8  2     6 5 

Sudoku č. 2 

Ježko a priania Aktívny a šťastný nový rok 2013 v osobnom i pracovnom živote žiakom, rodičom 

i priateľom školy želá redakčná rada. Ilustračné foto k prianiu je z Rozprávkovej školy 2012. - archív školy- 

 
Moderátorky Lesanka 
a Klárka zo VII. B 

Diváci, starosta obce p. 
Július Duranzia  

Vianočná pošta III. A 
 

IX. A s piesňou a 
prskavkami 

Z obsahu: Ježkov obzor s. 1,  Ježko vysvetľuje s. 1  Kvíz s. 2Ježko informuje  s. 3, Z materskej školy 
s. 4,  Ježko a športové aktivity – Všetko za minútu  s. 5, športové súťaže - s. 6 Ježko a tvorivosť detí  
s. 7, Cvičenia v prírode s. 7Ježko sa usmieva s. 7 Ježko a pozvánky s. 8 Ježko a zábava s. 8 

Ježko 2 - občasník školy. Január 2013. 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. Ďalší členovia: Lesana Krausková, Stela 
Obertová, Lenka Nosková. 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/
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