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

JEŽKO smúti nad odchádzajúcimi deviatakmi, ale praje im nové zážitky a skúsenosti v ďalšom
štúdiu. Deviataci sa vynikajúco zabavili na svojej rozlúčkovej slávnosti, ktorej predchádzala oficiálna časť rozlúčky
ZPOZ-u pri OcÚ v Kultúrnom dome Diviaky nad Nitricou. Každý žiak sa zapísal do pamätnej knihy obce. Aby sme si
ich ľahšie pripomenuli, prinášame častušky.
Lacko Ferov
Evka Kiššová
Anička Bartíková
Múdra hlava nikdy neporadí,
Do školy vždy neskoro chodí,
Anička je naša dievka,
a v lavici vždy ticho sedí.
na bicykli sa cez Somorku
vysoká sťa borievka.
Lietadlá a tanky obľubuje,
každé ráno brodí.
a svoju meteorologickú stanicu neustále
Keď vie tak sa prihlási,
Vlasy často žehlí si,
kontroluje.
náladu
pokaziť nedá si.
úlohy vždy robí si.
Ema
Hanusová
Marcel
Krausko
Laurika Bálentová
Naša Emka športovkyňa je,
Cermal veľmi drzý je,
Lauri tichá je,
všetko
nám
vždy
vybavuje.
hudbu on obľubuje.
na každého sa usmeje.
V tretej lavici vysedáva,
Cez prestávky úlohy opisuje,
Keď jej Peťka rady dáva,
na hodinách pozor dáva.
učiteľkám papuľuje.
ona veľké záchvaty smiechu máva.
Miško
Gaman
Sofi Kucejová
Radka Briatková
Kuldo ten má nad očami
Hnedovláska, krásne očká,
Radka, tá sa stále baví,
z
vlasov
vlnku
dámy
a
páni.
Sofi je skrátka kočka.
vzadu s chlapcami chichúni.
Športovec
celým
telom,
Angličtinu obľubuje,
S foťákom ju možno spatriť,
to je Miško z jasným cieľom.
v škole rýchlo napreduje.
možno že raz jej svet dizajnu
Dobre
sa
on
vyhovára,
bude patriť.
keď ho niekto silno kára.
Maťka Nosková
S Emou cez celú triedu
debatuje,
matiku však moc neobľubuje.
Drum and Bass ona miluje,
vonku vždy ožije.
Dalibor Priehoda
Daliborko srší stále vtipom,
uňho je to asi zvykom.
Vytáčať sa nikým nedá,
radšej miesto srande nechá.
Aďko Rendek
Aďko to je žabka naša,
nové mobily do školy znáša.
Linkáči a techno,
to je život jeho.

1

Majko Solár
Počítač jeho najväčší kamarát je,
grafikom sa stať plánuje.
Na hodinách vždy filozofuje,
s Radkou sa vzadu zabavuje.
Lucka Slobodová
Lucka tiché dievča je,
za zlú známku sa nezduje.
Na matike hviezdi,
v tretej lavici hniezdi.
Sima Šimorková
Celou chodbou znie jej smiech,
ticho ostať pre ňu hriech.
Tanec ten jej ide,
všade sa jej vždycky zíde.

Ľudka Šišková
Spoza okuliarov hľadí na svet,
málokedy sa však Ľudka naštve.
Veľkú radosť ona máva,
keď jednotky z telesnej dostáva.
Jarko Úradník
Jarko doma tanky hráva,
v bazéne jeho miestom je brána.
Veľké vlasy máva,
v stavebninách rád pomáha.
Mirko Vajda
Pod brčkami rozum nosí,
prečo ho však skrývať musí?
Florbal Mirko obľubuje,
na hodine v zadnej lavici vyrušuje.

Peťka Valušková
Naša Peťka múdra je,
z Baniek ona cestuje.
S učením nemala nikdy problémy,
aj maturitu zvládne lepšie ako my.
Pavlínka Vrtielová
Paula to je hviezda,
ktorá sa ti nezdá.
S Luckou sa do reči dáva,
veľké reči ona máva.
Lukáš Žember
Lukáš triedny spáč je,
učiteľky ignoruje.
Dlhé vlasy nosí,
na vtipoch sa kosí.

Dovidenia o pár rokov Dovidenia o pár rokov Dovidenia o pár rokov Dovidenia o pár rokov Dovidenia o pár rokov Dovidenia

Ježko vysvetľuje Školský parlament dal návrh na realizáciu ankety s témou - aktivity a akcie v škole
počas školského roku.
Anketový formulár pripravili E.
Brázdova a R. Miniková. Bol
vypĺňaný
na
triednických
hodinách
spolu
s triednymi
učiteľkami. Priemer počítali S.

Kucejová
a S.
Šimorková.
Tabuľky spracovali P. Valušková
a E. Hanusová. Výsledný graf
aktivít školy je zostavený zo
známok
(1
–
najlepšie

hodnotenie, 5 – najhoršie
hodnotenie) a aktivít školy.
Najväčšej obľube sa teší
školská bezpečnostná služba.

Ježko a žolík Žolík splnil motivačnú funkciu. Redakčná rada ho aj naďalej ponecháva v platnosti.
Žolík – odpúšťacia karta zostane v platnosti aj v budúcom školskom roku. Je určená predovšetkým na
odpustenie neželanej známky z ústnej odpovede. Podmienky na získanie sú nezmenené – za odpovede
v kvíze a za uverejnené články v časopise. Platnosť karty bude posudzovaná prísnejšie. Spolu s menom
bude vždy uvedený aj dátum platnosti. Presne 31 dní od obdržania žolíka do ruky. –rr2

Ježko a projekty
V budúcom školskom roku sa budú realizovať dva úspešné projekty, ktoré finančne pomôžu skvalitniť
niektoré oblasti školského života.
Poďme sa zabaviť, šikovnosť prebudiť je názov
v minulom roku realizovala s cieľom zistiť záujem
skupiny zaujímavých podujatí, ktoré sa v našej
zo strany rodičov a žiakov. Výstupom projektu
škole začnú už cez prázdniny a budú pokračovať až
budú: vianočné športové popoludnie Všetko za
do decembra. Vďaka pani riaditeľke Paulďurovej,
minútu a Vianočné trhy spojené s Galériou
ktorej projekt v Nadácii COOP Jednota bol
detských snov (prehliadka výtvarných prác). Bližšie
úspešný, budú sa môcť realizovať aktivity
informácie
o termínoch
a presnej
náplni
zamerané na športové vyžitie ako aj na umeleckú
prázdninovej ponuky budú zverejnené v posledný
oblasť. Školopovinné deti (žiaci, študenti) sa môžu
júnový týždeň vo vývesných tabuliach školy
stretávať na Športových pondelkoch, Šikovných
a obce. Veríme, že aj cez prázdniny si nájdete čas
stredách, Ľudových štvrtkoch a Výtvarných
a prídete do našej školy. Ale pozor – nebudete sa
piatkoch, kde pod vedením skúsených lektorov
učiť, ale, tak ako hovorí názov projektu: Poďme sa
hlavne z radov rodičov budú tráviť 2 hodiny.
zabaviť, šikovnosť prebudiť.
-G. PaulďurováObsah stretnutí vyplýva z prieskumu, ktorý škola
Enviroprojekt
Zdravie zo pridelenie účelových finančných kupovanými balenými čajmi.
školského dvora vznikol na prostriedkov.
Našou
školou Projekt
končí
v novembri
podnet
výzvy
Ministerstva podaný enviroprojekt je medzi v budúcom
školskom
roku.
školstva, vedy, výskumu a športu nimi! Projekt je zameraný na Dovtedy by sme mali upraviť
SR.
V
rámci
výzvy implementáciu environmentálnej biozáhradku
na
pestovanie
ENVIROPROJEKT
2013
bolo výchovy
do
vyučovacieho liečiviek, opraviť lavičky na
Ministerstvu školstva, vedy, procesu
a na
budovanie školskom dvore a vyrobiť nové
výskumu a športu SR v správnych postojov k svojmu lavičky do Arboréta, pripraviť
stanovenom
termíne zdraviu a k životnému prostrediu. Herbár rastlín zo školského
predložených
spolu
117 Z dotazníkov, ktoré vypĺňali žiaci dvora,
zozbierať
a vysušiť
projektov. Z nich Medzirezortná 4. – 8. roč. vyplýva, že žiaci majú liečivky, jablká a orechy. Čakajú
komisia pre výber, hodnotenie a záujem o zdravý životný štýl, nás aj iné aktivity, na ktoré
finančnú
podporu chápu význam liečivých byliniek pozveme
rodičov
a členov
environmentálnych
projektov a uprednostnili
by
čaje záujmových organizácii. Tešíme
vybrala 33 projektov zo ZŠ a SŠ z dopestovaných
alebo sa na spoluprácu! - S. ŠtrbákováSlovenskej
republiky
na nazbieraných
byliniek
pred
Ježkov kvíz Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové otázky zvládnete.
1. Aký je názov muzikálu, ktorý si žiaci boli pozrieť vo Zvolene?
2. Ktoré tanečné štýly predstavili žiaci Na priateľskom stretnutí Vitajte, mamy ...
3. Napíš aspoň 2 riešenia hádaniek z Hádankovej jedálne.
4. Kto je autorkou projektu Poďme sa zabaviť, šikovnosť prebudiť?
5. Zostane odpúšťacia karta žolík v platnosti aj v budúcom školskom roku?
6. Pre ktorú firmu organizovala naša škola prieskum na názov aviváže?
7. Ktorý projekt je zameraný na implementáciu enviromentálnej výchovy do vyučovania?
8. Kto upiekol Šťavnatý zákusok?
9. Koľko deviatakov si môže prečítať častušku v tomto časopise?
10. Koľké výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 2013 oslavuje Slovensko?
11. Ako mal odpovedať žiak vo vtipe?
12. Koľko žiakov a koľko pedagógov bolo prijatých u starostu obce?
(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe. 27. júna 2013 jedného z vás
vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí.)
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Ježko informuje Vitajte, mamy aj dobrí známi, bavte sa s nami
Dňa 10. mája 2013 sme v škole prežili netradičné
piatkové popoludnie. Školu navštívilo veľa
mamičiek, oteckov i starých rodičov, ktorí sa prišli
pozrieť na to, čo sa ich ratolesti naučili na
vyučovaní i v záujmových útvaroch.
Mamičky boli pri vchode obdarené srdiečkami,
ktoré im vyrobili ich deti. Na hlavnej chodbe si
mohli prezrieť výstavu výtvarných prác.
Triedy sa zmenili na malé javiská, kde im deti
ukázali svoje herecké schopnosti v dramatizácii
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.
Deti z prvého stupňa sa preobliekli za tri prasiatka,
ktoré sa vybrali do sveta a prekabátili hladného
vlka. Folklórny súbor Studnička predviedol pásmo
,,Na cibuličku“, v ktorom si zahrali, zatancovali
a ochutnali chlebík s masťou a cibuľou aj nadšení
diváci.
Literárne a jazykové talenty, ktoré obsadili
vynikajúce
miesta
v recitačných
súťažiach
v okresných
a krajských
kolách,
predniesli povesti, básne i vlastnú
tvorbu. Nechýbali ani dramatizácie
textov
z cudzích
jazykov.
Záujmu
sa
tešila
i vedecká
konferencia,
v ktorej
žiaci
prezentovali projekty vytvorené na
vyučovacích
hodinách.

Zážitkom pre rodičov bolo predstavenie
Tanečného klubu Dovetan, ktorých členovia nám
predstavili ukážky latinsko-amerických tancov. Krv
v žilách prítomných rozprúdil i krúžok hip-hopu.
Šikovné ruky žiakov ukázali prípravu farebných
sviečok, zhotovenie sklených nádob naplnených
farebnou soľou. Mohli sme si odniesť i plastové
tangramy, ktoré sme najskôr museli poskladať.
Tvorivosť detí zo Školského klubu detí sa ukázala
pri výrobe hlinených magnetiek.
Športovo založení si „trafili do čierneho“ –
zastrieľali v streľbe zo vzduchovky.
Hladné brušká si návštevníci mohli nasýtiť
v školskej jedálni, kde na nich čakali všakovaké
dobroty. Mamičky sa zapojili do súťaže o „naj koláč
mojej mamy“ a priniesli výborné zákusky. Poradie:
1. miesto získala p. Iliašová M. s jablkovým koláčom, 2.
miesto p. Púčiková E. s najkomplikovanejším zákuskom
a 3. miesto pani Antalová A. Ďakujeme aj p. Laginovej,
p. Kohútovej, p. Kohútovej M., p. Adamcovej, p.
Mederovej, p. Šúňovej, p.
Hroncovej, p. Bartíkovej a p.
Čičmancovej.

Rodičia boli s akciou veľmi
spokojní a prekvapení, čo
všetko ich ratolesti vedia.
- A. Kováčiková-

Šťavnatý zákusok
Ingrediencie:
250 g
10 g
10 ks
10 lyžica
1 bal.
10 lyžica
25 g
2 dl
100 g
6 lyžica
2 ks
9 dl
250 g
9-10 dl
200 g
1 lyžica
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Palmarín
Cera
vajcia
polohrubá múka
prášok do pečiva
práškový cukor
Gustin
mlieko
práškový cukor
kryštálový cukor
Zlatý klas
džús (čierna ríbezľa)
detské piškóty
sirup lesná zmes
čokoláda na varenie
olej
potravinárska červená farba
biela čokoláda

Postup:
1. Z vajec, cukru, múky prášku do pečiva upečieme dva rovnaké
piškótové pláty z 5 vajec.- Do jednej pridáme červené
potravinárske farbivo, aby bol ružový.
2. Z 2 dcll mlieka a Gustinu uvaríme krém. Po vychladnutí
pridáme k Palmarínu, ktorý sme vyšľahali so 100 g práš. cukru.
Vyšľaháme hladký krém, ktorý natrieme na ružový piškótový plát,
ktorý sme predtým pokvapkali sirupom Ovofit - lesná zmes. Krém
urovnáme a naň ukladáme okrúhle piškóty namočené v sirupe
Ovofit lesná zmes.
3. 9 dcl džúsu čierna ríbezľa, 6 PL kryštálového cukru a 2 Zlaté
klasy uvaríme na puding, ktorý za stáleho miešania vychladíme.
4. Po vychladení puding (tak aby ešte tiekol) opatrne nanášame
na piškóty. Ak je nutné aj na viac-krát. Okolo celého korpusu si
môžeme urobiť zábranu z alobalu, aby puding nestekal na plech.
5. Toto necháme poriadne vychladnúť, puding musí dobre
stuhnúť. Potom ho prikryjeme žltým piškótovým plátom, na ktorý
urobíme čokoládovú polevu. Čokoládová poleva sa môže pofŕkať
ružovou polevou /napr. biela čokoláda sa zafarbí potravinárskym
červeným farbivom.
6. Keď je všetko dobre stuhnuté, korpus pokrájame na rezy.
zdroj: http://www.najpecenie.sk/sk/recept/stavnaty-zakusok

Zo školskej jedálne - Hádanková jedáleň
V jeden piatok sa naša školská jedáleň premenila na hádankovú. Vyzdobili sme ju balónikmi a farebnými
papierovými stuhami. Zrazu ožila farbami, bola veselá, skoro na zjedenie 
Okrem krásnej výzdoby mala pripravené
všelijaké prekvapenia. Už obed pripravili
pani kuchárky podľa chuti oslávencov.
Veď uznajte, komu by nechutili palacinky
s nutelou a šľahačkou? K tomu patril
balíček - darček k sviatku. K obľúbenému
obedu hrala deťom hudba, kto chcel,
mohol aj tancovať. Ako prví odhalili
tajomstvá hádaniek naši najmenší – do
jedálne zavítali deti z materskej školy
v Diviakoch. Pekne sme ich privítali,
zablahoželali k sviatku a pustili sme sa do
hádania. Pani učiteľky čítali hádanky, deti
vymýšľali odpovede. Hity Zlatej brány ich
roztancovali a sladký balíček potešil. Na
obed sa v jedálni opäť ozývali veselé
melódie. Veru ani naši malí školáci sa
nedali zahanbiť a v rytme rezkej hudby predviedli svoje tanečné kreácie. Vo veľkej mise si všetci vyberali
hádanky, čítali a premýšľali čo je to ... Niektoré im dali poriadne zabrať. Ale snažili sa všetci, odmena za
hádanku bola lákavá, sladká a studená. Za uhádnuté hádanky sme rozdali nanuky. V sprievode veselej
hudby sme veselo oslávili sviatok detí – MDD. Všetkým deťom prajem, aby boli šťastné a veselé každý deň,
aby rozdávali radosť a smiech aj nám, dospelým. -M. Iliašová, vedúca ZŠS
Hádanky:

Z vreca súťaží a olympiád

Stojí, stojí pri stole
ani nohou nepohne.
Keď som trochu unavená,
vezme si ma na kolená.

Čo je to?
Keď je teplo, beží hore,
keď je zima, padá dole.
Čo je to?
Chytili ma za ucho,
aby som len nemukol.
A potom mi pomaly
chutný poklad zobrali.
Čo je to?
Počas školského roka 2012/2013 nebol náročný len výchovno-vzdelávací proces, ale aj mnohé
olympiády a súťaže, ktoré vyhlásili rôzne organizácie, nadácie, MŠVVaŠ SR. Slávnostné prijatie žiakov
u starostu obce sa konalo 21. 6. 2013. Úspešní žiaci za reprezentáciu a umiestnenie na prvom,
druhom alebo treťom mieste v okresných, krajských či celoslovenských súťažiach sa tam stretli so
svojimi vyučujúcimi, rodičmi. Od starostu obce prevzali malú vecnú spomienku na pamiatku a zapísali
sa do pamätnej knihy obce. Zo 191 žiakov je 39 úspešných, zo 17 pedagógov je 11 ocenených a 1
vedúci záujmového útvaru. Ďakujeme pedagógom aj žiakom za námahu a snahu vynaloženú pri
študovaní, ochote na sebe pracovať, byť lepšími. –vedenie školy5

Ježko a športové aktivity Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého
seba...V športovej rubrike prinášame správy o plaveckých výkonoch našich žiakov.

Tretiacky plavecký výcvik
Od 22. apríla do 26. apríla 2013
sme
absolvovali
základný
plavecký výcvik v ZŠ Lehota pod
Vtáčnikom. Rozcvička vo vode sa
nám páčila. Mali sme lektorku,
ktorá nás naučila dýchať pod
vodou. Plávali sme kraul, znak
a prsia. Posledný deň sme všetci
plávali na dĺžku alebo šírku
bazéna na výdrž. Za preplávanú
vzdialenosť sme dostali mokré
vysvedčenie. Vodič, ktorý nás
vozil, nám v piatok daroval
lízanky. Stihli sme ich zjesť cestou
do školy. Bol to super plavecký.
M. Hatványi, 3. A

Z dokonaľovací plavecký výcvik
Od 13. 5. sa žiaci 7. ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho výcviku v
NVC Nováky. Tento výcvik trval len 4 dni, pretože z organizačných
dôvodov sa musel skrátiť o 1 deň. Skrátenie výcviku, ale vôbec
neubralo na dokonalosti plávania. Žiaci si pod vedením p.
inštruktorky Márie Hausnerovej, p. uč. Pánisa a p. uč. Beňovej
zopakovali ako sa plávajú prsia, kraul a znak. V rámci spestrenia
výcviku si "zopakovali" ako sa skáču obľúbené "bomby", šípky,
vývrty, lovenie pukov z dna bazéna, plávanie vo dvojici. Niektorí s
radosťou, iní s obavou skákali do bazéna, ale vždy so zámerom o
prekonanie strachu z hĺbky bazéna. Odmenou za zdokonalenie boli
"mokré vysvedčenia". Za 15 minút preplávali najviac naši
vodnopólisti Michal Úradník - 1040 m, Roman Čech - 960 m, Erik
Mazánik - 720 m. Medzi dievčatami najviac preplávala Bianka
Iliašová - 640 m, Michaela Kohútová a Radka Macková - 560 m.
Zvíťazili všetci, ktorí absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik.
Všetkým blahoželáme a tešíme sa na „stretko“ na plavárni alebo
niekde pri vode.
– T. Beňová -

Ježko a tvorivosť

Prieskum na triednických
hodinách bol zameraný na vytvorenie úplne nového
názvu aviváže pre firmu Jova plus, s. r. o. Názvy
z prieskumu
pôsobili
podnetne,
motivačne
a stimulačne. Zo všetkých navrhovaných názvov pre
nový druh aviváže nakoniec dostal zelenú názov
SenSi. Vybraní žiaci dostali od firmy malé darčeky na
spoločnom školskom oceňovaní. Firma Jova plus, s. r.
o. píše: Predovšetkým ďakujeme za zorganizovanie
prieskumu pedagogickými pracovníkmi ZŠ a žiakom za
aktívnu účasť. Veľmi nás potešil počet anketových
lístkov, ktoré sa k nám vrátili vyplnené. Potešujúci bol
aj obsah. Jedna skupina žiakov sa anketou dobre
zabavila a rovnaké pocity vyvolali aj u nás. Veď názvy
ako Nosatý Jano (M. Dodok, 8. A) alebo Viktor čistič
(M. Úradník, 7. B) určite vyčarujú úsmev na každej

tvári. Aktuálne anketu poňal E. Jestrebský. Názov
Oppa aviváž style znie naozaj veľmi súčasne.
Našli sme aj pár návrhov, ktoré by boli použiteľné
v prípade produktu s iným zameraním. Salim (E.
Kiššová, 9. A), Savan (R. Homolová, V. A), alebo Dilan
(D. Plachá, 6. A) sú názvy, ktoré by sa mohli dobre
vynímať na nejakom výrobku.
Pár návrhov sa úplne priblížilo k tomu, čo sme si
predstavovali a od názvu očakávali. Tieto splnili
kritéria, ktoré sme zadali a najviac sa stotožnili
s reálnym výrobkom a jeho kvalitou. Zaujímavé
návrhy mali:
R. Miniková, 8. A – Angel Sea, K. Paláriková, 6. B –
White sheep, N. Juríková, 8. A – White Angel, K.
Vavrová, 8. A - Spring. V Kristínkinom prípade si
ocenenie zaslúži aj pekné grafické spracovanie.
–I. Vajda-

Muzikál „Cesta okolo sveta za 80 dní“
Utorok 30. apríla sa zúčastnili žiaci našej školy exkurzie do Divadla Jozefa Gregora-Tajovského vo Zvolene. Vyrazili
sme 7:30 h autobusom spred našej školy. Po hodinovej ceste sme vystúpili na námestí vo Zvolene. Mohli sme si
kúpiť zmrzlinu, ísť do malých obchodov alebo si oddýchnuť na lavičkách v malom parku. O 10- tej h sme už všetci
sedeli v divadle a nedočkavo čakali na začiatok predstavenia. Zhasli svetlá a my sme sa mohli ponoriť do muzikálu
pod názvom „Cesta okolo sveta za 80 dní“. Predstavenie nás previedlo spolu s Phileasom Foggom okolo sveta.
Každá krajina, ktorou hrdinovia prechádzali, sa niesla v inej atmosfére, čím sme mohli vnímať krásu jednotlivých
kútov sveta. Predstavenie bolo veľmi pekné. Rozdelené bolo na dve časti, medzi ktorými bola prestávka na
občerstvenie.
Po skončení predstavenia sme namierili do Obchodného centra Európa. Po nákupoch sme sa vrátili naspäť do
autobusu a vracali sme sa domov. Všetci sme boli s výletom nadmieru spokojní. Ďakujeme pani učiteľke Kováčikovej
a Kunešovej, ktoré pre nás túto akciu pripravili. E. Brázdová, R. Miniková, 8. A
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Ježko a hospitácia

Žiaci sa zúčastnili vedeckej konferencie. V piatok po príchode do školy prváci dostali

pozvanie na vedeckú konferenciu. Netušili, že téma hmota, látky a ich vlastnosti je taká obšírna a zložitá.
Odborný výklad lektora (pani učiteľky Jánoškovej) sa prelínal s pozorovaním, praktickým skúšaním a
prácou v skupinách.
Hospitujúca
ocenila
prácu
vyučujúcej aj prácu žiakov. Žiaci
pracovali v skupinách, dodržiavali
pravidlá, riešili vedecké výskumné
úlohy. Každý tím veľmi pekne
prezentoval
závery
svojej
konkrétnej úlohy, vyjadril sa
k ťažkostiam. Vysvetlili čo bolo
pre nich jednoduché a ocenili
závery susedných skupín. Bola to
fantastická vyučovacia hodina.
pedagóg prácu detí správne
usmerňoval a žiaci prostredníctvom
vlastnej aktivity získali k danej
téme nové poznatky. Deti boli
veľmi snaživé, pokojné, s nadšením
a radosťou
hľadali
riešenie
vedeckej úlohy. Prajem im ešte
mnoho takýchto zážitkových hodín.
-J. Hatványiová –

Ježko sa usmieva

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

 Viete, že medzi slovné druhy zaraďujeme predrožky? (SJL - správne - predložky)
 Knihu, ktorú čítala žiačka na pokračovanie, sa volá Mech a Šebestová. (správne - Mach a Šebestová)
studené.
 Od 3. 6. do záveru školského roku zostáva 25 minút. (SJL - správne - 25 dní)
 Naše kuchárky sú macherky. Podarila sa im sabinková nátierka. (správne - sardinková nátierka)
 Antonín Dvořák komponoval nádherné opery. Jedna sa volá Cukrová víla. (HUV - správne - Rusalka)
 Znaky baroka sú prečačkanosť a hrboľatosť. (DEJ - správne - prezdobenosť a nepravidelnosť)
 Známa baroková pamiatka je svätý rímsky Peter s bazilikou. (DEJ - správne - Kostol svätého Petra
v Ríme s bazilikou.)
 Komunistický zákon znie - a + b = b + a (MAT - správne - komutatívny zákon)
 Sólový spev v opere sa nazýva Ázia. (HUV - správne - sólový spev v opere je ária)
 Po úspešnej hodine angličtiny žiak sám seba pochválil: „Pani učiteľka, ja som na angličtinu experiment.“
(ANJ - správne – expert)

Ježko a pozvánky Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými prezentuje prepojenie školy s verejným životom.

Školský rok 2012/2013 bude ukončený sv. omšou 28. júna 2013 o 7:15 h a slávnostné ukončenie na
nádvorí o 8:00 h.

Školský rok 2013/2014 sa začne 2. septembra 2013. Bližšie informácie podá vedenie školy
prostredníctvom obecného rozhlasu.

Pozývame žiakov, rodičov na Dožinky, kde v programe vystúpi aj folklórny súbor Studnička dňa
10. augusta 2013.

Ježko a rozlúčka
Mgr. Mária Kunešová po niekoľkých rokoch pôsobenia v školstve práve v našej škole končí pracovný
pomer. Odchádza relaxovať, tráviť voľný čas menej náročnými povinnosťami ako je výchova a vzdelávanie
mladej generácie. Prajeme jej veľa krásnych aj naďalej láskou naplnených dní.
Pedagogický zbor opúšťa aj Mgr. Marián Pánis po dvojročnom pôsobení a PhDr. Milena Pánisová po
dvanásťročnom pôsobení v našej škole. Aj im prajeme, aby sa im budúcnosti darilo podľa predstáv. –jh7

Ježko a rok sv. Cyrila a Metoda - 1150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu.
Vierozvestcov na územie Veľkej Moravy v r. 863 poslal byzantský cisár Michal
III. na žiadosť kniežaťa Rastislava. Cyril a Metod šírili kresťanstvo, vytvorili
liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej slovanskému ľudu - staroslovienčine.
Obidvaja do staroslovienčiny preložili množstvo cirkevných, náboženských
textov.
Cyril pre staroslovienčinu vytvoril na základe malej gréckej abecedy písmo –
hlaholiku a toto písmo umožnilo rozvoj písomníctva a literatúry. Venoval sa
filológii a filozofii. Jeho básnická skladba Proglas - Predslov (máme ju aj u nás
v škole), básnický predspev k prekladu evanjelia, označovaná ako prvá
slovenská a slovanská báseň, je oslavou slovanského prekladu Sv. písma,
slovesnosti a vzdelanosti.
(Obr. L. Kalfasová, 1. A)
Metod bol spolutvorcom prekladov bohoslužobných kníh,
zakladateľom literárnej školy, ako právnik sa venoval
zákonom a spoločenským predpisom.
K duchovnému a kultúrnemu odkazu Cyrila a Metoda sa
hlásia všetky slovanské národy. Na cyrilo-metodské
duchovné dedičstvo sa vo svojej preambule odvoláva aj
Ústava slovenskej republiky z roku 1992.
V školskom roku 2012/2013 sme si aj v našej škole veľmi
často pripomínali ich poslanie. Venovaná im bola
pozornosť počas vyučovania. Žiakom 1. aj 2. stupňa ZŠ
boli čítané texty o nich. Pre verejnosť pripravili krátku
dramatizáciu na tému príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu.
zdroj:
http://dikda.eu/zverejnenie-diel-k-1150vyrociu-prichodu-cyrila-a-metoda/, upravila -jh-

Ježko a zábava
Pani učiteľka sa pýta žiaka:
- Čo vieš o neurčitku?
- Hmmmm.
Nedočkavá spolužiačka radí:
- Uveď príklad.
Žiak hovorí:
- 8 + 2?
-4 . ANeurčitok je základný tvar
slovesa.

Hádanka
Na ihrisku dobrá hračka,
možno sa jej bojí mačka.
Guľatá je, farebná,
ale nikdy hranatá.
Čo je to?
- S. Dodoková, 4. A -

Ježko a priania Mamičkám
Ruky plné kytičiek, počujem len
ďakujem a božteky ako keby
maľujem.
Prepáč, že som Ťa zlostila a
ďakujem, čo si pre mňa robila.
Ľúbime Ťa všetci
a dúfam, že si nemyslíš, že sú to len reči.
Sme tu všetci pre Teba vždy
a dúfam, že pre nás si tu aj ty. -R. Púčiková,4. AOteckom

ku Dňu otcov prajeme len dobré deti, aby sa
nemuseli s nimi zlostiť, ale tešiť.
Z obsahu: Ježkov obzor s. 1  Ježko vysvetľuje s. 2  Ježko a projekty s. 3 Kvíz s. 3Ježko informuje s.
4, Zo školskej jedálne - s. 5Z vreca súťaží a olympiád s. 5, Ježko a športové aktivity –s. 6, Ježko
a tvorivosť detí s. 6, Ježko a hospitácia s. 7Ježko sa usmieva s. 7 Ježko a pozvánky s. 7
 Ježko a rok sv. Cyrila a Metoda s. 8Ježko a zábava s. 8
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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
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