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 HOSPITÁCIA NA INFORMATICKEJ VÝCHOVE Ježko pozorne
sledoval ako tvoria žiaci obrázkové rozprávky. Jednu z nich vybral aj pre vás.

Ladislav Šikula, V. A

UŽOVKA STROMOVÁ VYSTRAŠILA ŽIAKOV
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Premiestnenie užovky mimo areál školy, foto: archív školy

18. apríla po skončení tretej
vyučovacej hodiny prekvapila
užovka žiakov, ktorí vychádzali
z telocvične. Liezla vedľa múru
a snažila sa vyjsť na stenu. Všetci
žiaci kvôli bezpečnosti strávili
veľkú prestávku vo vnútri. Pomoc
poskytol pán Mikle. Poukázal na
jej krásne sfarbenie a potom
pomocou hokejky ju odniesol
z územia školského areálu. Za
ochotu a pomoc mu vedenie školy
ďakuje.
-rr-

Ježko vysvetľuje Školský parlament pracuje v tomto

školskom roku pod vedením pani učiteľky Pánisovej. Jeho
aktivity sú každý školský rok pre žiakov atraktívne. V marci a apríli celá škola žila nomináciou Mgr. Kataríny
Šrámekovej, ktorá sa dostala medzi 15 naj učiteľov Slovenska.

ZLATÝ AMOS

V dňoch 22. až
24. marca 2013 sa zúčastnila
stretnutia súťažiacich učiteľov
v Čingove.
10. apríla s jej
triedou,
VII.B,
nakrúcali
videovizitku,
ktorou
sa
predstavili
v semifinále
v Košiciach. Priamej voľby o naj
učiteľa sa zúčastnili televízie,
pedagógovia a 10 žiaci z jej
triedy v dňoch 21. až 23. apríla
2013. Hlasovalo sa za ňu na
internete:

http://www.zlatyamos.sk/hlasov
anie-o-titul-amos-sympatak/,
http://www.zlatyamos.sk/produ
cts/a67-sramekova-katarina/. Za
vaše hlasy ďakujeme.
Semifinále sa konalo 21. apríla
2013
o 19.30
v Historickej
radnici
v Košiciach
za
prítomnosti 15 semifinalistov
z celého Slovenska. Naša pani
učiteľka so žiakmi do finále
nepostúpila, ale finále v tom
istom prostredí 22. apríla 2013

sa zúčastnili ako diváci. Prítomní
boli známi hostia - minister
školstva
Dušan
Čaplovič,
predseda KSK Zdenko Trebuľa a
ďalší. Mgr. Kataríne Šrámekovej
za skvelú reprezentáciu seba,
žiakov, školy v súťaži úprimne
ďakujeme. Ďakujeme jej za to,
že je pedagógom v našej škole.
Podrobnosti o priebehu súťaže
v budúcom čísle Ježka.
-jh-

TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA

Priatelia v bielom oblečení, foto: archív školy

Naša škola svojou jednotnou farebnosťou
dokazovala priateľstvo.
Osemnástym februárom sa v našej škole začal
týždeň priateľstva. Každý deň sme menili
farebné oblečenie v poradí - modrá, biela,
červená, zelená a žltá farba. Všetci sme sa vždy
odfotografovali na dolnej chodbe školy. Počas
prestávok sme mohli hrať rôzne spoločenské
hry. V telocvični boli pripravené zaujímavé
športové aktivity. Pre druhý stupeň volejbal
a basketbal, futbal, pre piatakov a prvý stupeň
vybíjaná
a
loptové
hry.
Nikola Nosková, Inés Mária Švajlenková, VII. A

Ježkov kvíz Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové otázky zvládnete.
1. Aká suma bola vyzbieraná počas Dňa narcisov?
2. Kto, z pedagógov, bol nominovaný v súťaži O naj učiteľa Slovenska Zlatý Amos?
3. Koľko kníh napísala Lenka Gahérová, ktorá besedovala so žiakmi primárneho vzdelávania?
4. Koľko bodov nastrieľal zo vzduchovky Samuel Kožiak?
5. Kde sa nachádza kostol, ktorí navštívili žiaci primárneho vzdelávania počas exkurzie?
6. Čo dostala ako odmenu Ema Brázdová za víťaznú báseň Vráťme úsmev prírode?
7. S akým literárnym textom súťažila Lesana Krausková v Šalianskom Maťkovi?
8. Aký pokus predviedla pani učiteľka v špeciálnej učebni na Deň jódu?
9. Zisti nejaké informácie o užovke stromovej. Napíš podstatné.
10. Ako sa volá program ku Dňu matiek?
11. Napíš riešenie štvorsmerovky.
12. Aké ocenenie získal časopis Ježko v obvodnej súťaži O zlaté pero riaditeľky CVČ?
(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe. 6. mája 2013 jedného z vás
vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí.)
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Ježko informuje Vyučovanie v prevlekoch počas fašiangov
Na všetkých predmetoch a hodinách sa
žiaci učili v rozličných prestrojeniach.
Do školy prišli princezné, policajti,
šašovia,
predavačky,
moslimky,
kovboji, dokonca i filmová „Saxana“ a
„Tri ženy v čiernom“. Niektoré triedy
ukázali svoju kolegialitu a vyzerali
„akoby ich jedna mater mala“ – piataci
boli čertami a žiaci IX. A bielo-modrí
šmolkovia.
Učiteľky sa zmenili na Snehulienku,
Marfušu z Mrázika, Harryho Pottera,
Kocúra v čižmách. Pani kuchárky,
arabské ženy, upiekli všetkým chutné
šišky. Žiaci i zamestnanci školy
spoločne prežívali radosť a zábavu.
Druháci v prestrojení, foto: archív školy

-Adriana Kováčiková-

Ferdo Mravec v Banskej Bystrici
11. februára 2013 sme sa, my, žiaci piateho,
šiesteho a siedmeho ročníka vybrali na výlet do
Banskej Bystrice. Ráno nás pred bránou školy
čakal vyhriaty autobus. Väčšina so žiakov cestu
do Banskej Bystrice prespala. Prekrásna Banská
Bystrica. Bola zahalená do bielej perinky. Po
pešej túre v pomalom tempe sme sa konečne
dostali pred budovu opery. Nedočkavo sme
vchádzali dnu. Netrpezlivo a s radosťou sme sa
presunuli do divadelnej sály. Nikto z nás si
nenechal uprieť pohľad aspoň jedným očkom na
krásne zladený orchester. Predstavenie Ferdo
Mravec bolo veľmi zábavné. Postavičky z
rozprávky sa poprechádzali aj medzi nami. Najmä
včelia polícia a Ferdo s lienkou. Príbeh nám

rozprával chlapec, ktorý sa presťahoval z mesta do
lesa a nudí sa. Chýba mu domáce zvieratko. Celý
dej sa odohráva v mravenisku a v lese. Ferdo
Mravec
bojuje
s roháčom
o lienku
aj
o spravodlivosť. Ako každá rozprávka, aj táto
skončila šťastne.
Po atraktívnom predstavení sme sa presunuli do
nákupného centra Európa. Každý v ňom využil čas
podľa svojho vkusu. Po hodine sme sa stretli
a nasadli do autobusu. Cesta domov ubehla veľmi
rýchlo. V autobuse bolo cítiť radosť, bolo počuť
šepotanie a občasné výbuchy smiechu. Za tieto
pekné zážitky ďakujeme pani učiteľke Kunešovej
a Šílovej.
Klára Laginová, Lucia Grznárová, VII. B

Ochutnávkou liečivých prameňov oslávili Deň vody
Žiaci 1. stupňa počas exkurzie navštívili 2 kúpeľné mestá - Sliač a Kováčovú. Ochutnali vodu z prameňov a
porovnávali, ktorá chutí lepšie. Navštívili aj drevený kostol v Hronseku, ktorý bol v roku 2008 zaradený do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Žiaci smerujú k drevenému kostolu, foto: archív školy

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí - na
Deň narcisov pomohli s dozorom
pred
Potravinami Jednota v Diviakoch nad Nitricou
aj v Diviackej Novej Vsi a ďakujeme za
dobrovoľné príspevky. Koordinátorka tejto
akcie, Mgr. Štrbáková, na účet odoslala
736,00 €. Pekneee.
-rr3

Interview s prievidzskou spisovateľkou Lenkou Gahérovou Štvrtáci jej položili niekoľko otázok.
1. Kto a čo Vás
priviedlo k písaniu
kníh? Ako malá
som veľa a rada
čítala a veľa som
fantazírovala. Keď
sa niečo
udialo,
hneď
som
si
vedela predstaviť
ako to skončí.
2. Koho kniha Vás
inšpirovala
pri
vašej tvorbe? Mňa najviac inšpiruje môj
vlastný život a moje deti.
3. Komu ste venovali svoju prvú napísanú
knihu? Volá sa A zajtra bude nový deň
(napísaná a vydaná v roku 2007) a je
spomienkou na tých, ktorí sa trápia.
4. Čo sa Vám páči na práci spisovateľky
a čo Vás povzbudzuje pri písaní kníh? Páči
sa mi to, že môžem vymýšľať nové príhody
a príbehy.

5. O kom a o čom
najradšej píšete
vo
svojich
knihách?
Rada
som
písala
o skutočnosti
a o nezbedníctve,
ktoré som sama
vyparatila.
6. S kým si viete
predstaviť
spoluprácu
pri
písaní
vašich
kníh?
Najlepšia
spolupráca
je
s malými
deťmi.
Vymysleli mi názov pre moju zatiaľ
jedinú detskú knihu - Tri Dé z tretej Dé.
Jej napísanie mi trvalo najdlhšie. Až 3
roky.
7. Koľko rokov píšete a koľko kníh ste
už napísali? Za sedem rokov som
napísala len 7 kníh – Čas nových
nádejí, Tiene minulosti, Láskanie, Kým
nejde o život, V pekle sa neplače(2013). - 4. A Z vreca súťaží a olympiád Pedagógovia základnej školy systematicky pripravujú žiakov na vedomostné
súťaže. Reprezentácie školy sú na krajskej aj celoslovenskej úrovni.
-rrDejepisná olympiáda V krajskom kole v Trenčíne v D kategórii Ema
Brázdová má 2. miesto.
Geografická olympiáda V Novom Meste nad Váhom sa konalo krajské
kolo. Martin Brokeš sa delí o 5. - 6. miesto, Stela Obertová získala
body na 17. miesto a zaradila sa do kategórie úspešná riešiteľka.
Ladislav Ferov sa umiestnil na 3. mieste. V oboch olympiádach
pripravovala žiakov pani učiteľka Pánisová.
Šaliansky Maťko - recitátorka Lesana Krausková si svoje 2. miesto
v krajskom kole získala prednesom Nebojková a mátoha od P. Vrlíka
a P. Mišáka.

Jazykový kvet – súťaž v cudzích jazykoch aj tento školský rok žne
úspechy. Do semifinále postúpili Sabína Dodoková, Silvia
Briatková, Hanka Mišejová s dramatizáciou v angličtine, Mária
Šišková, Katarína Vavrová v ruštine, Ema Hanusová a Laura
Dadíková v nemčine. Posledné dve očarili porotu, získali 2. miesto
a pokračujú vo finálovej reprezentácii v Nitre 31. mája 2013.

Biblická olympiáda
Klára Laginová, Viktória Tkáčová
a Stela Obertová v dekanátnom
kole v Skačanoch získali 2. miesto.
Absolvovali
diecézne
kolo
v Kňazskom seminári v Nitre.
Jednou z úloh diecézneho kola
bolo predvedenie scénky, pri
ktorej sa hodnotila obsahová
výstižnosť, umelecký prejav,
dodržanie dobových kritérií pri
kostýmoch. Pri dosiahnutí 8.
miesta úspechu pomáhali pani
učiteľky Tkáčová a Kunešová.

Obvodná súťaž školských časopisov „O zlaté pero riaditeľky Centra

voľného času Spektrum“ bola slávnostne ukončená v RKC
v Prievidzi. Porota hodnotila kvalitu časopisov
všeobecne aj
konkrétne. Ježkovi patrí strieborné pásmo. Členky redakčnej rady –
Stela, Klára, Lesana, Lucia veľmi peknou prezentáciou o vzniku
a tvorbe Ježka zaujali porotu a časopisu Ježko bola udelená výnimočná
cena – „Skokan tvorivý“ za veľký posun pri tvorbe školských časopisov,
za najkrajšiu prezentáciu v súťaži školských časopisov.
-rr-

4

Redakčná rada pri prezentácii tvorby Ježka, foto: archív školy

Z materskej školy

Malí škôlkari sa stretli v maskách v kultúrnom dome. Z peňazí získaných v bufete a zo
vstupného, zakúpili hračky pre MŠ v Diviakoch a pomôcky pre školský klub. Škôlkarom v MŠ Banky darovali balíčky,
ktoré nenašli majiteľa.

Pre najmenších sme pripravili v piatok 8. 2. 2013
popoludní v kultúrnom dome karneval. Kultúrny
dom „praskal vo švíkoch“ a po parkete sa
premávali
čarodejnice, víly, princezničky,
supermani, piráti, zvieratká či iné masky, ktorým
nechýbal šmrnc a bolo vidieť, že rodičom pri ich
tvorbe nechýbala kreativita. Pre deti sme mali
nachystané rôzne súťaže a pre ich výhercov
sladké odmeny. V závere sa odmenili najkrajšie
a najkreatívnejšie masky. Tí úplne “naj“ boli
okrem darčeka odmenení aj šerpou a tak sa
aspoň na chvíľku stali „miss karnevalu“.
Všetky detičky
sme nakoniec obdarovali balíčkami, ktoré sme pripravili z materiálov získaných od ochotných sponzorov.
A nielen deti. Aj dospelí odvážlivci v karnevalových matkách si zaslúžili malú sladkú odmenu za ich
odvahu. Vydarená akcia je už za nami. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám podali pomocnú ruku
a prispeli do balíčkov. Srdečné poďakovanie si zaslúžia aj tie mamičky, ktoré sa ochotne postarali o chutné
koláčiky pre účinkujúcich, či hračky, vďaka ktorým sme mohli odmeniť viac detí. Nakoniec veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí pomohli túto krásnu akciu zorganizovať. Vám, milé deti a rodičia ďakujem za to, že
ste prišli. Bez Vás by naša práca nemala zmysel. Tešíme sa na Vás zase o rok. -ač-

Zo školskej jedálne - Deň jódu Minerálny prvok jód je pre človeka nenahraditeľný. Nedostatok jódu u
dospelých môže byť príčinou spomalených reflexov, zhoršenej pamäte, apatie, depresií a tiež strumy, t. j.
zväčšenej štítnej žľazy.
Jód má dôležitú a nezastupiteľnú úlohu pri tvorbe hormónov štítnej
žľazy, ktoré usmerňujú v každej bunke nášho tela premenu
základných živín na dostatočné množstvo energie pre jej rast,
existenciu
Žiaci v jedálni počas prezentácie, foto: archív školy
a funkciu.
Hlavným
prirodzeným
zdrojom jódu sú
morské ryby (
treska, morská "Slonia zubná pasta"
šťuka, makrela, tuniak, losos, sardinky,…), ktoré by
sme mali konzumovať pravidelne.
V školskej jedálni sme na Deň jódu pripravili chutný
obed s prísunom jódu: brokolicovú polievku, lososa na
tatranský spôsob, zemiakovú kašu a višňový kompót,
minerálnu vodu s prídavkom jódu. Konzumáciu
chutného obeda doplnila prezentácia o jóde s pútavou ukážkou potravín, v ktorých sa tento prvok
nachádza. Deti upútalo akvárium s rybami a tie väčšie si vyskúšali aj lov rýb na udicu. V špeciálnej učebni
žiakom chemička predviedla pokusy s jódom. Veď je to chemický prvok. Vyrobila sloniu zubnú pastu.
Pokus s jódom všetky deti vyjadrili ilustráciou, ktorá sa vystavovala v jedálni. Verím, že tento deň utkvie
žiakom v pamäti, ako Deň jódu, počas ktorého sme im pripomenuli správnu výživu a dostatočný prísun
živín, minerálnych látok a stopových prvkov na bezproblémový vývoj ich organizmu. -mi5

Ježko a športové
aktivity Byť dobrým

Víťazný tím vodnopólistov, foto: súkromný archív

športovcom znamená
krok za krokom
prekonávať samého
seba...V športovej
rubrike prinášame
famózny výkon našich
žiakov - vodnopólistov.

V

odné pólo má
zlato
Zlato
z Paríža
V

uplynulých
dňoch
(27.3.- 2.4.2013) sa naši
žiaci - Jaroslav Úradník,
Michal Úradník, Roman
Čech, Jakub Oršula a
Adam Krajčík zúčastnili s kolektívom hráčov KVP Nováky medzinárodného vodnopólového turnaja v Paríži.
Okrem nášho slovenského lídra– KVP Nováky sa turnaja zúčastnili družstvá: CN Livry-Gargan (Francúzsko),
CD Turia Valence( Španielsko), CN Montjuic (Španielsko), Penquin London (UK), FNC Douai (
Francúzsko). Chlapci pod vedením trénera Bc. Petra Nižného húževnato bojovali apostupne porazili
všetkých súperov. Vo vzrušujúcom finále porazili za živej podpory fanúšikov francúzske družstvo FNC
Douai 16:12. Chlapci svojim výkonom potvrdili svoje miesto na špici mládežníckeho vodného póla nielen
na Slovensku, ale i medzi európskými družstvami. Ich každodenná snaha a neraz i odriekanie
priniesli opäť svoje ovocie. Okrem samotného zápolenia v bazéne si mohli chlapci vychutnať aj
prehliadku leteckého múzea, kde obdivovali Concordy, Boeingy, ale i vesmírnu raketu. Krásny výlet po
úspešnom turnaji zavŕšili prehliadkou Paríža. Obrázky z Notredame, Louvre, legendárnej Champs elysées,
Víťazného oblúka, Eiffelovej veže a mnohé iné zostanú v ich pamäti nadlho uchované. Držme našim
vodnopólistom palce, nech im ich zapálenie pre tento krásny šport vydrží a prinesie im ďalšie úspechy.
-vodnopólisti-

V mesiacoch február – marec sa uskutočnilo „Zimné školské kolo v streľbe.“ Strieľalo sa zo vzduchovky
SLÁVIA 631 – 3 x 10 výstrelov, streľba v ľahu.
Výsledky na prvých 3 miestach:
1. Samuel Kožiak – VII.A – 246 2. Matúš Dodok – VIII.A – 238 3. Erik Jestrebský – VII.B – 222
bodov
bodov
bodov
Futbal V rámci týždňa športových aktivít (19. 2. 2013) vo futbalovom stretnutí FC Barcelona Diviaky – Real
Madrid Diviaky rozhodoval Mgr. Marián Pánis. Konečný výsledok zaujímavo pomenovaných družstiev - FC
Barcelona Diviaky 6:21 (5:7) Real Madrid Diviaky. Za FC Barcelona Diviaky bol kapitánom Erik
Jestrebský a hral s hráčmi - Matúš Dodok, Vladimír Selmenskij, Róbert Žember, Adam Hajro. V družstve
Real Madrid Diviaky si za kapitána zvolili Miroslava Palárika títo spoluhráči - Jozef Čaprnka, Samuel Kožiak,
Michal Gaman, Michal Flimel.
-Mgr. Marián PánisFlorbal - krajské kolo sa konalo v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi. Dievčatá - P. Valušková, R. Vajdová, K.
Vajdová, N. Dolníková, E. Hanusová, D. Juríková, N. Juríková pod vedením vedúceho záujmového útvaru
Mareka Uhlára boli silnými súperkami ostatným družstvám a za svoju snahu získali 3. miesto.
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Ježko a tvorivosť detí
Báseň bola zaslaná do literárnej súťaže Svet okolo nás, ktorú vyhlásila Stredná priemyselná škola Samuela
Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Porotu autorkina báseň zaujala. Skončila na 4. mieste spomedzi 73 literárnych prác
rozličných žánrov. Odmenou bol pre ňu 3-dňový pobyt formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod
Sitnom (na fotografii) na Počúvadle v Štiavnických vrchoch. Emke blahoželáme a prajeme jej veľa tvorivosti pri
písaní ďalších básní!
Mgr. Adriana Kováčiková

Vráťme úsmev prírode
Životné prostredie. Čo to je?
začnime hneď v záhrade.
Väčšina ľudí odpovie:
Upracme tie hnusné plasty,
sú to hory, lesy, kvety, potoky.
zašpiňme si trocha prsty.
Je to všetko, čo obklopuje nás.
Na staré sklo rukavice si zoberieme,
Je tomu ale naozaj tak?
poriadok udržať my predsa vieme.
Ja keď sa obzriem, vidím len vás,
Vyčistíme aj moria, rieky,
ľudí, ktorí zničili toľko všedných krás.
nebudú s tým žiadne prieky.
Mohutné hory premenené na úbohú step,
Šetriť vodu snažme sa,
dnes pri pohľade na ne, sa mi zastavuje tep.
neumývajme v nej kolesá.
Kedysi svieža voda plná života,
Čistá voda zdravá je,
dnes len H20 v rukách chemika sa mihotá.
radšej sa jej napime.
Bujné lesy, cez ktoré bolo radosť prechádzať,
Špinavé chodníky budú minulosť,
dnes vidím posledný život z nich odchádzať.
z našich tvárí zmizne zlosť.
Obrovské ľadovce, v ktorých chladné srdce bilo,
Taká malá práca pre našu Zem,
dnes už z nich len malé kryhy usmievajú sa milo.
urobí jej to radosť, ja to viem.
Divá zver, ktorá kedysi spokojne nažívala si s nami
Stačila by chvíľka maličká,
dnes zavretá je za mrežami.
spomenúť si na to, čo vám hovorila mamička:
Krásne farby kvetov, lúk,
O láske k prírode, ktorá pretrvá večné časy,
nahradil dnes mestský hluk.
vyhladí vrásky a vráti vlasy.
Ema Brázdová, 8. A
Vráťme úsmev prírode,
Kráľovstvo Pevne veríme, že ste spoznali, kde je jeho územie.
Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo, v ktorom vládla Michaela Kohútová s jej radcom Radkou
Mackovou. Ich kráľovstvo bolo veľké a bohaté, lebo o financie sa starala Nikola Nosková. Dane zbieral
Michal Flimel. O čistotu hradu sa starali Diana Blahová a Karolína Kohútová. Veliteľkou vojska bola Nataša
Dolníková, mala svojich verných vojakov Jozefa Čaprnku a Petra Sobotu. Mali aj kata Samuela Kožiaka.
Nechýbali im ani hradné dámy Inés Mária Švajlenková, Viktória Skarbová a Kristína Vajdová. Ich
kakofonixom bola Laura Dadíková. O ich hladné bruchá sa starali Lucia Stručková a Karin Púčiková.
Zvieratá mala na starosti Romana Krpelanová. Ich kráľovským Rómeom bol Adrián Karvay a nad ich
kráľovstvom panovala cárovná Tatiana Beňová. Nikola Nosková, Inés Mária Švajlenková, Viktória Skarbová, VII.A

Ježko sa usmieva

nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyučovacom procese:

 Dôležitý kompozičný prostriedok výstavby prozaického textu sa nazýva pásmo teplé a pásmo studené.
(SJL - správne - pásmo rozprávača a pásmo postáv)
 V romantizme a v klasicizme bol 1 cit a 1 rozum. (HUV - správne - v klasicizme bol na prvom mieste
rozum a v romantizme cit)
 Bedřich Smetana napísal operu Ukradnutá nevesta. (HUV - správne - Predaná nevesta)
 Spôsob zobrazovania do roviny sa nazýva rovný premietač telesa. (MAT - správne - voľný rovnobežný
priemet)
 V stredoveku, ak si poddaný neplnil svoje daňové povinnosti, prišiel exekútor. (DEJ - správne zatkli ho)
 Rivalov z knihy Čierny blesk napísal Maugli. (SJL - správne - Gill Harveyová, Maugli je z Knihy džungle)
 Prvú spisovnú slovenčinu vytvoril Anton Bernardín.(VLA - správne - Anton Bernolák)
 Pomník M. Rastislava Štefánika sa nachádza v Brezinovej pod Bradlom.(SJL - správne - Brezová pod
Bradlom)
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Ježko a pozvánky Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými prezentuje prepojenie školy s verejným životom.

Pozývame žiakov, rodičov a priateľov školy na akciu ku Dňu matiek dňa 10. mája 2013 do základnej
školy pod názvom Vitajte, mamy aj dobrí známi, bavte sa s nami. Ponúkame možnosť vidieť športové,
tanečné, divadelné, spevácke a iné vystúpenia žiakov v triedach, prehliadky školy po rekonštrukcii,
možnosť aktívneho zapojenia sa do športových súťaží, darčeky mamičkám k ich sviatku, bufet, ...

Ježko a fotografia

Žiaci sa hrali s fotografickým prístrojom.

Fotografovanie je zábava. Na to, aby bol záber kvalitný, musí na snímač fotoaparátu dopadnúť správne
množstvo svetla. Ak je svetla málo, fotografia je tmavá alebo až čierna. Priveľa svetla zas spôsobí príliš
svetlý obrázok. Toto je jedno z mnohých pravidiel, ktorými sa
riadime, ak chceme mať kvalitné fotografie. Na hodine
informatiky
sme sa naučili
základy
správneho
fotografovania,
dokonca
aj
urobili
zopár
snímok.
Pravidlá,
o
ktorých by sme mali vedieť, ale nemusíme ich všetky
dodržiavať: pravidlo tretín, zľava doprava, symetria –
asymetria, vodiace línie, horizont, perspektíva, orámovanie vytvorené popredím. Uhádnete, ktoré pravidlá
sme použili na fotke?
Foto: T. Svoreň, text: Klaudia Kohútová, VI.B
Ježko a zábava Štvorsmerovka Ježko, olympiáda, Ježko a priania Pedagógom ku Dňu učiteľov
žiaci, vodár, časopis, kriedy, písomka, kniha, zošit,
florbal, vy.
O Š K K N I H A O J K
F L O R B A L L A E R
Ť A Y N A I C A I Ž I
U Č Í M V E Ľ A A K E
P R I P P R A V Í O D
Č A S O P I S Ť A V Y
Z O Š I
T Ď Á A L E J
D O Ž I
V V O D Á R O
P Í S O M K A T A A .
Riešenie: _____________________________________
______________________________________________
Radka Macková, VII. A
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a tvorivosť detí s. 7, Ježko sa usmieva s. 7 Ježko a pozvánky s. 8 Ježko a zábava s. 8
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