
1 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 Motto Ježka: 

Otvor    a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť, 

čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, prežiť a dozvedieť.  

(redakčná rada) 

Európa v škole, L. Nosková, K. Paláriková, V. Mišejová, 1. miesto   v obvodnom kole 
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Ježkov obzor Žolík plní motivačnú funkciu. Redakčná rada ho aj 

naďalej ponecháva v platnosti.  
Žolík je určený na odpustenie neželanej známky z ústnej 

odpovede. Podmienky na získanie - článok v časopise 

a odpovede na kvíz. S menom sa uvádza dátum platnosti - 31 

dní od získania žolíka do osobného vlastníctva.    -rr- 

Ježkovysvetľuje 
Školský žiacky 
parlament pod 
vedením Mgr. A. 
Kováčikovej pripravil 
nádherný Týždeň 
priateľstva.  
Učiteľom a žiakom 
u nás v škole záleží 
na rozvíjaní 
pozitívnych vzťahov. 
Hovorí o tom aj 
akcia venovaná 
Týždňu priateľstva. Žiaci písali na pestrofarebné papierové pásiky 
odkazy svojim kamarátom, učiteľom. Vyjadrili tak svoje pocity, 
poďakovania, priania ľuďom, ktorých majú radi, s ktorými sa denno-
denne stretávajú. Myšlienky adresované konkrétnym žiakom 
i vyučujúcim sa čítali v školskom rozhlase. Papierové pásiky si žiaci 
zlepili do veľkého školského náramku priateľstva, ktorý zdobí chodbu 
školy. 
Počas celého týždňa mali deti možnosť zmerať si svoje sily 
v kolektívnych športových súťažiach a utužiť tak svoje kamarátstva. 
V priateľskom duchu sa konalo i piatkové fašiangové vyučovanie. 
Mnohé triedy prejavili svoju originalitu i kolegialitu a spoločne si 
pripravili rovnaké masky. Žiaci i zamestnanci školy spoločne prežívali 
radosť, zábavu, spolupatričnosť a priateľstvo.  -Adriana Kováčiková- 

 

Žolík 

Žiaci v karnevalových maskách a náramok priateľstva 
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Ježko a projekty E-twiningový projekt sa pomalými krokmi blíži 

k úspešnému záveru. Snaha, úsilie, náročná práca žiakov v záujmovom 
útvare E-twinnig s vedúcou p. uč. Tkáčovou sa mení na zábavu, ktorú 
prezentuje burza a párty. 
Dňa 14. 2. 2014 sa v našej škole uskutočnila Valentínska burza. 

Peniaze, ktoré sa vyzbierali, boli použité na anglickú „párty“. Táto 

„párty“ je výsledkom e-twiningového projektu, na ktorom pracujú 

žiačky VIII. B triedy spolu s pani učiteľkou Tkáčovou. Bolo veľmi ťažké 

zorganizovať burzu, celú ju zabezpečiť obsadením aj sortimentom na 

predaj, ale bez záujmu nakupujúcich by nemala zmysel. Burza priniesla 

efekt, my sme sa niečo nové naučili a vy ste niečo nové získali. Preto 

Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám pomohli. 
       - Klára Laginová, VIII. B- 

Ježko ďakuje Rekonštrukcia vysnívaného multifunkčného ihriska bola 

3. marca 2014 ukončená. Odvtedy je ihrisko (foto) na hodinách telesnej 

a športovej výchovy využívané. 

Riaditeľstvo školy ďakuje rodičom žiakov i ďalším darcom za doteraz 

poskytnuté finančné príspevky na rekonštrukciu ihriska. V ďalšom 

štvrťroku budú všetci darcovia oslovení s požiadavkou, či poskytnú 

súhlas na zverejnenie svojho mena v  časopise aj na informačnej tabuli, 

ktorá bude osadená vedľa 

ihriska. 

Každý príspevok pomohol a 

pomáha.  

Na darovací účet školy - 

číslo 9014577004/5600 - sa 

môžu finančné prostriedky 

posielať do 31. 5. 2014.  -jh- 
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Ježko informuje Oslava Dňa vody bola opäť rôznorodá. Na čistej 

vode si 21. marca  

pochutnávali zamestnanci 

i žiaci.  

V  tento deň sa nám podarilo 

vytvoriť najväčšiu kvapku vody! 

(na obrázku) Prečo a ako?   

Svetový deň vody sa oslavuje 

22. marca. My si vodu vážime a 

preto sme si pripravili niekoľko 

aktivít: reláciu o význame vody pre naše zdravie, prezentácie o vode a jej 

význame v prírode, vyriešili sme pracovné listy, príklady o vode, týždeň sme 

sledovali spotrebu vody v našich domácnostiach a z výsledkov zistení sme 

zostavili grafy. Pili sme len čistú vodu, prišli sme oblečení v modrom a počas 

veľkej prestávky sme na školskom dvore z našich tiel poskladali obrovskú 

kvapku vody. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do týchto aktivít zapojili! -tb- 

Pasovanie prvákov za 

čitateľov knižnice sa stalo 

už tradíciou v školskej 

a obecnej knižnici.  

Naši najmladší žiaci, prváci, 

v knižnici preukázali, že sa 

už skamarátili s abecedou a 

môžu si požičiavať knihy, 

nielen na pozeranie 

obrázkov, ale aj na čítanie. 

Na slávnostnom 

ceremoniáli boli pasovaní za čitateľov knižnice. Deti, ktoré si dali čarovný 

klobúk na hlavu, si želali, aby vedeli pekne čítať, aby sa z kníh veľa dozvedeli. 

Na pamiatku dostali pamätný list, ktorý im bude pasovanie pripomínať. 

Dúfame, že do knižnice budú chodiť často.    - mk- 

Knihovníčka a prváci pri pasovaní za čitateľa, foto: archív školy. 
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Hviezdoslavov Kubín Dňa 6. marca sa v našej škole uskutočnil  

60. ročník tejto súťaže. Konala sa na počesť P. O. Hviezdoslava, 

o ktorom sa súťažiaci i diváci dozvedeli veľa nových informácií. 

Narodil sa v obci Vyšný Kubín. Navštevoval ľudovú školu na Orave 
v Jasenovej a v Leštinách. Presťahoval sa k strýkovi Pavlovi do 
Maďarska, kde študoval na gymnáziu. Preštudoval veľa maďarských 
diel. Po strýkovej smrti sa vrátil na Slovensko a začal študovať na 
právnickej akadémii. Jeho začiatky neboli jednoduché. Prvé básne písal 
v nemčine a maďarčine, prvotinu Básnické prviesenky vydal pod 
pseudonymom Jozef Zbranský. Svoje diela uverejňoval v časopisoch 
Orol a Slovenské pohľady. Ako dieťa ho fascinoval pohľad na oblohu 
plnú hviezd a súhvezdí, podľa čoho vznikol jeho pseudonym 
Hviezdoslav. Známe sú jeho diela: Hájnikova žena, Krvavé sonety, Ilona 
Žltovlas.  
Školské kolo súťaže pripravila p. uč. A. Kováčiková. Do súťaže sa 
zapojilo 25 žiakov. Každý súťažiaci bol obdarovaný záložkou s logom 
našej školy. Porota v zložení p. uč. Ďurtová, p. uč. Hanusová a p. uč. 
Vajdová kládla dôraz na výber textu, artikulačné schopnosti, priamu 
reč, postoj, gestá a pod. 

I. kat. v prednese 
poézie 

Kováčová, Púčiková, Juríková 

III. kat. v recitácii poézie 

1. C. Jančová, I. A 1. K. Laginová, VIII. B 

2. F. Lagin, III. A 2. K. Paláriková, VII. B 

3. L. Kalfasová, II. A  

I. kat. v prednese 
prózy 

II. kat. v prednese prózy III. kat. v prednese prózy 

1. N. Belancová, I. A 1. A. Juríková, V. A 1. L. Krausková, VIII. B 

2. T. Kohútová, II. A 2. R. Púčiková, V. A 2. L. Nosková, VII. B 

 3. E. A. Kováčová, IV. A 3.  V. Tkáčová, VII. B 

Recitátorky, ktoré skončili na 1. mieste nás reprezentovali v okresnom 
kole.  
L. Krausková z VIII. B má 1. miesto a A. Juríková z V. bola ocenená 
Čestným uznaním. Víťazom blahoželáme a držíme palce!  
       -A. M. Uhlárová,  VII. B- 
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Ocenenie práce riaditeľky našej školy Minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Dušan Čaplovič oceňoval pedagógov za ich prácu dňa 28. marca 

2014 pri príležitosti Dňa učiteľov v hoteli 

Bôrik v Bratislave.  

Najvyššie rezortné ocenenie – Malú medailu 

sv. Gorazda – prevzala z rúk pána ministra 

pani riaditeľka Mgr. Gabriela Paulďurová za 

prínos v oblasti výchovy a vzdelávania 

v rámci rozvoja školstva. Slávnostnú 

ceremóniu dôstojne dopĺňali kultúrne 

vstupy žiakov konzervatórií a základných 

škôl.  

Pani riaditeľka, blahoželáme a prajeme Vám 

veľa tvorivých nápadov a zrealizovaných 

 podnetov v našej škole pre žiakov. -rr-  

Exkurzia Drevosklad Veľké Uherce  Dňa 20. marca 2014 sme sa spoločne so 

žiakmi 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie. Načerpali sme množstvo nových 

a zaujímavých informácií. Dozvedeli sme sa najmä to, ako sa predáva drevo, 

pretože v tom čase sa konala aukcia. Okrem toho sme zistili, že dĺžka stromov 

sa meria krokomerom. Na predaj ponúkajú 

veľa druhov stromov: dub, buk, čerešňa, 

červený smrek, javor, cér, ktorý váži až okolo 

1300 kg. Na exkurzii sa nám veľmi páčilo 

a sme radi, 

že sme 

dostali 

príležitosť navštíviť Drevosklad Veľké 

Uherce, ktoré sú známe nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Cestou späť 

sme si prehliadli Kaštieľ A. S. Puškina 

v Brodzanoch. (foto)     -A. Uhlárová, E. Púčiková, VI. A- 

Minister školstva D. Čaplovič a 

riaditeľka ZŠ s MŠ  G. Paulďurová 

Žiaci v drevosklade  
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Tibor Hujdič alias pán Mrkvička z Bratislavy predviedol žiakom 1. 
stupňa dramatizované čítanie z knižky Deti z Bullerbynu. 

Snahou pána Hujdiča je dostať deti 
k čítaniu kvalitných kníh. Hovorí: „ Ja 
svojím výberom vzdelávam, čo je 
kvalitná kniha. Mením svet tým, že 
objavujem skvelé knihy, ktoré napísali 
fantastickí ľudia, posúvam ich ďalej 
a mám z toho radosť.“ Knihy ponúka 
vo svojom internetovom 
kníhkupectve. S pedagógmi pracuje na 
seminároch, kde načrtáva nové 
spôsoby práce s textom a deti ohuruje 
dramatizovaným čítaním. Pri jeho 
divadielku si žiaci neuvedomujú, že 
práve počúvajú niekoľko kapitol zo 

zaujímavej knihy. U nás sa predstavil - „Som Líza a mám deväť rokov.“ 
Stál pred žiakmi a mal ich pozornosť získanú. Jeho dramatizované 
čítanie zaujalo. Ja snívam o tom, že si dramatizované čítanie doma 
pred zrkadlom vyskúša aspoň jeden žiak. Bol to fantastický zážitok.    -jh- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. ročník Noci s Andersenom bol 
úspešný. Viac informácií prinesieme 

v budúcom čísle. Súčasťou 
rôznorodého programu bolo aj 

hľadanie pokladu. Hádanka mala byť 
pomôckou, ale šikovné a bystré deti ju 

nepotrebovali. Skúste uhádnuť-  
Kde bol skrytý poklad? 

Ako prvá pri škole Ťa vítam,  
no pozor, nie som živá. 

Vôkol mňa krásne kry a stromy 
stoja, 

v blízkosti sa vtáčiky cítia doma. 
Potravu si v nich každý vtáčik nájde, 
práve sem Ťa správna cesta vedie. 

 Nájdi ma.         -mv- 

 

M. Gardlíková, IV. A , jazy-

kovo neupravené  

T. Oršula,  IV. A , jazykovo 

neupravené 

Tibor Hujdič pri čítaní  
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Zo školskej jedálne Deň vody sa oslavoval 21. marca. Vedúca 

zariadenia školského stravovania pripomenula stravníkom význam 
vody pre človeka. 
Voda a kyslík sú dve nevyhnutné zložky života. Voda je potrebná pri trávení 

a metabolizme, pri regulácii telesnej teploty, pri vylučovaní odpadových látok 

z tela, pre transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám. Voda je základom 

cirkulácie krvi. Voda chráni, spája a integruje tkanivá a orgány ľudského tela. 

Bez jedla sa dá prežiť týždne, ba i mesiace, ale bez vody iba niekoľko dní. 

Každý proces v organizme prebieha vo vodnom prostredí. Dospelí ľudia 

potrebujú denne min. 2,5  l  vody. U detí je táto potreba ešte vyššia. -mi-  

Z materskej školy Predškoláci pred zápisom si boli prezrieť priestory 

školy. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 6. februára 2014. Predškoláci 

boli usmiati. Na zápise preukázali znalosti, ktoré sa doteraz naučili v škôlke 

a doma. Za odmenu im bol odovzdaný Pamätný list na zápis a veľa darčekov. 

Väčšina z nich sa do školy teší, lebo vedia, aké zaujímavosti ich v prvej triede 

čakajú. K zisteniam dospeli pri návšteve 1. A triedy ešte pred zápisom. Prváci 

im predviedli, čo sa naučili a umožnili predškolákom písať na tabuľu kriedou a  

fixkami. Verím, že s úsmevom na tvári sa stretneme aj v septembri. -jh- 

 

 

Predškoláci v I. A, p. uč. Mikleová, p. uč. Kalinová (zľava) 
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V okresnom kole (v obvodnom)  Ema 

Brázdová získala 1. miesto v Chemickej 

olympiáde s počtom bodov 96 zo 100 

a postúpila do krajského kola.  Simona 

Divékyová je úspešná riešiteľka. Umiestnila 

sa na 15. mieste z 34 súťažiacich s počtom 

bodov 69. Pripravovala p. uč. Beňová. 

 Z vreca súťaží a olympiád Blahoželáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okresnom kole súťaže -

Európa v škole - máme 

víťazov. Pod vedením p. uč. 

Šrámekovej vo výtvarnej 

tvorbe získali žiačky: Lenka 

Nosková, Kristína Paláriková, 

Viktória Mišejová (VII. B) 1. 

miesto. V multimediálnej 

tvorbe získali žiačky: Nikola 

Nosková, Inés Mária 

Švajlenková, Romana 

Krpelanová (VIII. A), Lenka 

Nosková (VII. B) 1. miesto. 

Práce postúpili do 

celoslovenského kola. Jakub 

Oršula získal v literárnej 

tvorbe  2. miesto. Pomoc 

poskytla p. uč. Vajdová. 

 

V okresnom kole  Geografickej olympiády 

obsadili popredné miesta dvaja žiaci - Martin 

Brokeš zo VII. B 1. miesto (pod vedením V. 

Kohútovej), v krajskom kole 3. miesto so 

stratou 1 bodu na 2. miesto a Ladislav Šikula 

(pri príprave pomáhala p. uč. Kováčová) zo VI. 

A 3. miesto, v krajskom kole 11. miesto, je 

úspešný riešiteľ.  

Žiačky Klára Laginová, Stela 

Obertová (VIII. B), Viktória 

Tkáčová a Gabriela Vojtková 

(VII. B) dosiahli vynikajúci 

úspech v Biblickej olympiáde. 

V dekanátnom (okresnom) 

kole sa umiestnili na prvom 

mieste a postúpili do 

diecézneho kola. Pomoc 

poskytovala p. uč. Tkáčová.  

V súťaži cudzích jazykov  - Jazykový kvet - 

porotu vystúpenia našich žiakov zaujali 

a posunuli ich z krajského semifinále do 

krajského finále. Reprezentovali nás žiaci 

v kategórii dráma v anglickom jazyku - 

Lenka Kalfasová, Jakub Iliaš (II. A) 

(natrénovala s nimi p. uč. Ďurtová)a v 

 kategórii prednes poézie a prózy,  prevzatá 

tvorba, v nemeckom jazyku Lenka Nosková 

(VII. B). Pracovala pod vedením p. uč. 

Hamusovej. 

Romana Miniková z IX. A získala za 1. miesto vo fotografickej súťaži Svet okolo 

nás pre žiakov 8. a 9. r. ZŠ skvelú cenu - pobyt na Počúvadle pri Banskej 

Štiavnici v dňoch 23. až 25. apríla 2014. Vyhlasovateľ súťaže bola SPŠ 

Mikovíniho Banská Štiavnica. Fotografiu tvorila s p. riaditeľkou Paulďurovou. 
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Ježko a športové aktivity Byť dobrým športovcom znamená krok za 

krokom prekonávať samého seba... Počas Týždňa priateľstva prebiehalo 

súčasne niekoľko sprievodných aktivít v škole - k zaujímavým patrí aj 

priateľstvo v športových činnostiach. 

Každému športovcovi je jasné a známe, keď sa povie Liga majstrov. Ide 

o výročnú futbalovú súťaž pre najlepšie futbalové kluby. Aj v našej škole sa 

nájde nejeden výborný futbalista, no tentoraz sme sa na hodine telesnej 

výchovy a športu zamerali na iný šport.  Našim žiakom je srdcu blízky 

a dosahujú v ňom výborné výsledky nielen v školských, ale i v okresných 

kolách. Asi už všetci tušíte, že ide o florbal. Žiaci si vytvorili jednotlivé 

družstvá a odohrali medzi sebou niekoľko majstrovských zápasov. 

Skupina Družstvá Víťaz Najlepší strelci 

a strelkyne (góly) 

1. (V. A) Mimoni, Šupaplex, 

Gladiátori 

Šupaplex Habrmanová (4) 

 Guľka (4) 

2. (VI. A) FC Šupáci, Cukríky, 

Real, Včielky 

FC Šupáci Divékyová (2), 

Kováčová (2) 

 Mikula (6) 

3. VII. A, 

VII. B) 

Attack, Fantastická 

4-ka, Adidasky, FC 

Nikto nás nechce 

 

Attack Motúzová (11) 

4. (VIII. 

A a VIII. B) 

Mimoni, Mimoni FK, 

Kokosi na snehu, 

Jednorožci, Fliačik  

 

Mimoni Dolníková (6) 

 Palárik (8) 

Dúfame, že športové nasadenie a radosť z hry sa u našich žiakov prejaví 

aj budúci rok. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Športu zdar!  
       - M. Vajdová, T. Beňová -  
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Ježko a tvorivosť V literárnej súťaži Európa v škole získal v tomto 

školskom roku 2. miesto v literárnej súťaži Jakub Oršula. Jeho báseň:  

 

Aká by mala byť škola budúcnosti? 

Naša škola budúcnosti? 

Bude aj v nej veľa cností. 

Že sa chceme s poznávaním sveta 

lúčiť? 

Nie, škola nás stále bude novým 

veciam učiť. 

 

Bifľovanie to však nie,  

radšej niečo zaujímavé, kreatívne. 

Hry a nové aktivity neustále skúšať 

budeme, 

také, čo raz v živote svojom nájdeme. 

 

A na niektorých odborných 

predmetoch, 

budeme sa vzdelávať na školiacich 

robotoch. 

Matematika, chémia, fyzika či 

biológia,  

všade nás bude obklopovať nová 

technológia. 

 

Na telesnej výchove bude lenivosti 

koniec,  

vďaka aktivite, novým strojom 

a netradičným športom,  

z každého žiaka sa stane výborný 

športovec. 

Päť hodín v týždni naša škola športu 

vyhradí, 

cvičiť sa bude na futuristickom náradí. 

 

Malé i veľké prestávky plnohodnotne 

využijeme, 

so spolužiakmi komunikovať 

i pomáhať si navzájom budeme. 

Detských vtipov, veselosti a radosti 

plná chodba zaznie, 

desiatu zdravú a výživnú - tú si zjeme 

v kľude. 

 

Nielen triedy svojou farebnosťou 

a veselosťou, 

ale aj nové lavice, stoličky či kreslá 

upútajú  

každého svojou pohodlnosťou. 

No a nové veci nebudú už v učebnici, 

vygoogli ich každému notebook či 

tablet priamo v lavici. 

 

Domáce úlohy a zadania len virtuálne, 

každý žiak na sieti si ich nájde. 

Aká teda bude budúca škola naša? 

Predsa taká, kde povinnosť so 

zábavou hrá sa.    Jakub Oršula, VII. A
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Ako druháci piekli medovníky Zážitkové vyučovanie prináša potešenie pre 

žiakov, pretože do činnosti sa zapájajú viaceré zmysly a efekt učenia by mal 

byť kvalitnejší. 

O znakoch ľudovej rozprávky 

a obsahu rozprávky O 

medovníkovej chalúpke sa 

žiaci II. A oboznamovali 

prostredníctvom „medovníko-

vania“. Postup opisuje 

Dávidko: „Pani učiteľka 

priniesla suroviny na 

medovníky. Spolužiaci sa veľmi 

tešili. Na tabuľu sme si napísali čo 

budeme potrebovať. Potom sme si 

suroviny predstavili a postupne po 

jednom pridávali do misy. Všetci sme 

sa striedali a miešali cesto rukami. 

Cesto sme vaľkali na drevenej doske, 

vykrajovali a ukladali na velikánske 

plechy vyložené mastným papierom. 

Potom sme všetky medovníky 

spoločne odniesli do kuchyne, aby sa upiekli. Upečené medovníky sme krásne 

zdobili. Bavilo to všetkých. V ten deň sme aj veľa medovníkov zjedli.“ 

Medovníkmi sa ozdobila medovníková chalúpka.  -jh- a D. Lupták, II. A  

EKO NA TO ! 
Nesedíme len tak v školskej lavici, 
učíme sa užitočné veci, 
ako správne separovať, 
naučíme sa odpad rozdeľovať. 
Bio-odpad, rôzne kovy, 
plasty, sklo a odpad papierový. 
Všetko musíme oddelené mať,  
aby sa to dalo ďalej spracovať. 
Recyklovať začneme, 

Skupina pyšných druhákov  

Vaneska a Samko zdobia medovníky  

nové veci spravíme. 
Z papiera - výkresy, z kovu nové dielce, 
z plastu zase vyrobíme plastové vrece. 
A čo spravíš z bio-odpadu ? 
Hnojivo pre vašu záhradu. 
Takto môžeme chrániť našu Zem i 
prírodu, 
separáciou a recykláciou odpadu. 
Môže pomôcť každý z nás, 
tá vôľa je v každom z vás.   N. Nosková, VIII. A 
Nikola Nosková, VIII. A 
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Ježkov kvíz  Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové 

otázky zvládnete. 

1. Kedy bola oficiálne ukončená rekonštrukcia ihriska? 

2. Kto vytvoril veľkonočný obrázok na vyfarbovanie? 

3. Aké je riešenie osemsmerovky? 

4. Čo zorganizovali žiaci so záujmového útvaru E-twinning?   

5. Koľko bodov získala Ema Brázdová v obvodnom kole Chemickej olympiády? 

6. Ktoré družstvo malo najvtipnejší názov v súbojoch v Týždni priateľstva? 

7. Ako sa volá ocenenie, ktoré prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu pani riaditeľka Mgr. Gabriela Paulďurová? 

8. Napíš, v skratke, aký význam má voda pre človeka. 

9. Pod akým pseudonymom vystupuje Tibor Hujdič? 

10. Aké druhy dreva ponúka Drevosklad Veľké Uherce? 

11. Kto je autor básne EKO na to? 

12. Kde bol ukrytý poklad počas Noci s Andersenom? 

(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe.  

20. apríla 2014 jedného z vás vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri 

hľadaní správnych odpovedí.) 

Ježko sa usmieva nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť 

deťom priamo vo vyučovacom  procese.  

 Kto proti sebe bojoval v tridsaťročnej vojne? - Katolíci a demokrati. (DEJ - 

správne - katolíci a protestanti) 

 Čo znamená skratka HSĽS? - Hnutie Slovenských Ľudí vo Svete. (DEJ –

správne – Hlinkova slovenská ľudová strana) 

 Ježiš predniesol blahoslavenstvá na hore Olymp. (NBV – správne – Hora 

blahoslavenstiev)  

 Moja stará mama sa volá „svokra“. (SJL - správne - svokra je manželova 

matka) 

 Na hodine matematiky riešil žiak konštrukčnú úlohu  - zostrojenie 

lichobežníka. Po vyriešení úlohy dospel k záveru: - Lichobežník sa dá 

zrekonštruovať. (MAT - správne - Lichobežník sa dá skonštruovať.) 

 

??????? 

??????????

???? 
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Ježko a zaujímavosti  Počasie v zimnej sezóne 2013/2014 prekvapilo 

obyvateľov Slovenska. Namiesto snehu a mrazu si užívali teplé jarné počasie. 

Ako meteorológovia oznamovali, tak sa ich predpovede plnili. Zimné mesiace 

boli teplotne nadpriemerné. Vianočné sviatky boli rekordne teplé. Úhrn 

zrážok bol pod dlhodobým priemerom. S takýmto zimným počasím sme sa 

nestretli na Slovensku niekoľko rokov. Sneh, mráz zastihol obyvateľov lokálne 

podľa oblastí a trval len veľmi krátko. 

Na horách snehu očividne ubúdalo, zasnežovať sa nedalo vo všetkých 

lyžiarskych strediskách, pretože denné teploty sa pohybovali  v polohách od 

800 do 1000 metrov nad morom do 5 °C. Namiesto mrazivých zimných dní si 

Slovensko, ale aj veľká časť Európy, vyzliekala kabáty a užívala príjemné jarné 

teploty. Na viacerých miestach pritom padli aj viac ako 20-ročné rekordy. 

Celkovo skončila táto zima ako extrémne teplá s rekordným priemerom 

+3,56°C. Zmätená je z tejto zmeny aj príroda. Niektoré vtáky si začali zakladať 

hniezda už v decembri, mnohé stromy a rastliny v týchto dňoch pučia. 

Vonkajšie práce, ktorým vyhovovali teplé dni, hoci niekedy daždivé, sa mohli 

prevádzať. Práve kvôli takémuto vhodnému počasiu budovala naša škola 

multifunkčné ihrisko v januári, februári a v marci sa už používalo. -jh- 

Ježko a zábava  Dokresli obrázok podľa svojej fantázie a vyfarbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok vytvorila na informatickej výchove Viktorka Fodorová, II. A  
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Po vyčiarknutí daných slov nájdeš odpoveď k výroku.  

Ralph Waldo Emerson: „Nič veľkého nebolo vytvorené...“ 

(tajnička - 11 písmen) 

zdroj: internet 

Ježko a pozvánky Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými 

prezentuje prepojenie školy s verejným životom.  

Pozývame: 

 vybraných žiakov na 1. ročník  - Noc s Andersenom dňa 4. - 5. 4. 2014,  

 všetkých žiakov zúčastniť sa Veľkonočnej tomboly, ktorú organizuje 

školský parlament od 10. apríla do 15. apríla 2014,   

  rodičov a priateľov školy osláviť spoločne so žiakmi Deň matiek  dňa  

9. mája 2014. 
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Ježko a priania  

Všetkým maminkám, starkým 

a babinkám ku Dňu matiek želá 

redakčná rada poslušné a slušné 

detičky a vnúčatká. 

a k

čná rada. 

Z obsahu: 
Ježkov obzor s. 2  
 Ježko vysvetľuje s. 2  
 Ježko a projekty s. 3 
Ježko ďakuje s. 3 
Ježko informuje  s. 4 - s. 7 
Zo školskej jedálne s 8  
Z materskej školy s. 8  
Z vreca súťaží  a olympiád 
s. 9  
Ježko a športové aktivity 
s. 10  
Ježko a tvorivosť detí  s. 
11, s. 12   

Ježkov kvíz s. 13 
Ježko sa usmieva s. 13 
Ježko a zaujímavosti  s. 14 
Ježko a zábava  s. 14, s. 15 
Ježko a pozvánky s. 15 
Ježko a priania s. 16 
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Peknú Veľkú noc praje Lenka Kalfasová, II. A 


