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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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: osobný archív: (zľava doprava) -  Lesana, Klára, Lucia, Jessica.  
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Ježkov obzor Žolík  plní motivačnú funkciu. Redakčná rada ho aj 

naďalej ponecháva v platnosti.  
Žolík – odpúšťacia karta. Je určená 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 získania  žolíka do osobného vlastníctva. -rr- 

Ježko vysvetľuje Školský žiacky parlament pracuje v tomto školskom 

roku pod vedením Mgr. A. Kováčikovej.  
S novým školským rokom 2013/2014 nastala povinnosť zvoliť si 
zástupcov tried. Tí sa budú zúčastňovať zasadnutí a aktivít školského 
parlamentu pod vedením p. uč. Kováčikovej. Predsedom 
novozvoleného ŠP sa stala Nikola Juríková a jej zástupcom Klára 
Laginová. Ďalší členovia parlamentu sú: Dana Juríková, Katarína 
Vavrová, Nikola Nosková, Laura Dadíková, Lenka Nosková, Anna Mária 
Uhlárová, Melisa Šnircová, Adam Krajčík, Tamara Vavrová,  Rudolf 
Bátora, Romana Púčiková, Ivana Besedová, Emília Anna Kováčová 
a Mário Hatványi. 
V 1. štvrťroku sme mali dve zasadnutia. Plán práce, ktorý sme schválili, 
sa nám podarilo splniť. Ohodnotili sme nástenky v triedach, čistotu 
tried, dohliadli sme na školskú bezpečnostnú službu, informovali 
v školskom rozhlase a pripravili sme vianočnú tombolu a burzu. 
Tohtoročný parlament je veľmi usilovný, pracovitý a zodpovedný. 
Dúfame, že nám to vydrží až do konca školského roka.    
      -Nikola Juríková, Klára Laginová- 

 
Ježko a projekty Enviroprojekt sa realizoval  od mája do novembra.  

Projekt - Zdravie zo školského dvora, sa blíži pod vedením Mgr.  
Štrbákovej  do úspešného konca. Pripravený je herbár a príručka 
liečivých rastlín. Nachystaná je komentovaná prezentácia za 
prítomnosti hostí aj mimo školy. Viac info poskytneme v budúcom čísle 
časopisu.        -rr- 

 

Žolík 
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Ježko informuje Spomienky na prázdniny - Zajali ma kukláči, bála 

som sa, - slová Karin. 

Tábor, ktorý som absolvovala, bol na návrh pána starostu a pani riaditeľky.  

Celý tábor mala na starosti hlavná vedúca Lenka.  Nás mal na starosti vedúci 

Julo a ostatných Miro. Bola tam aj psychologička Evička a lekárka Hela. Bývali 

sme v kaštieli. Prvý deň bol veľmi zábavný. Hrali sme sa množstvo 

zaujímavých hier.  Počas dvoch týždňov som prežila množstvo zážitkov. 

Nebudem ich opisovať, ale jeden predsa. Prišla k nám TV JOJ a policajti. Na 

vlastnej koži sme si vyskúšali zásah kukláčov. Lúčenie s táborom bolo smutné. 

Chcem si to zopakovať ešte raz. Ďakujem, že som dostala túto šancu.    

       -Karin Obertová VII.A- 

Nový začiatok Otvorenie školského 

roka bolo za zvukov hymny SR 

a školskej hymny.  

Na školskom dvore stáli usmiati žiaci 

vymieňajúci si medzi sebou kopec 

zážitkov. Vedenie školy a starosta obce 

sa prihovorili k prítomným, zneli 

hymny. Prváci zložili svoj prvý školský 

sľub. Už patria do školy - k 188 žiakom, 

k 19 pedagógom a  k 13 nepedagogickým pracovníkom.   -rr- 

Branný kurz a účelové cvičenie Žiaci si precvičili ako zvládnuť prírodné 

katastrofy v praktickej aj písomnej podobe. 

5. septembra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili branného kurzu. Cieľom bolo  

naučiť sa - ako sa správať pri výbuchu jadrovej elektrárne alebo pri  

dopravnej nehode bez zranených alebo hocijakej či už chemickej alebo 

prírodnej katastrofe. Asi sme to celkom zvládli, pretože hneď na druhý 

deň sme sa vybrali na účelové cvičenie. Jeho cieľom bolo vyskúšať si  

v praxi nadobudnuté poznatky. Napísali sme aj test. Všetci sa snažili, 

ale najlepšie obstála 8. A a 9. A. Plní zážitkov z toho dňa sme sa vrátili 

do školy. Tak a zopakujeme si to na konci školského roka.    -rr- 

Pohľad na žiakov na školskom dvore  
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Literárna exkurzia  Aj tento rok zorganizovala vyučujúca slovenského jazyka 

a literatúry náučný výlet.

Každoročne na jeseň máme 

možnosť  zúčastniť sa literárnej 

exkurzie. Dňa 24. 9. 2013 sme spolu 

s pani učiteľkami Borodovčákovou, 

Kováčikovou a Vajdovou navštívili 

Rodný dom M. R. Štefánika. Pani 

sprievodkyňa nám poukazovala 

predmety, uniformy a iné veci,  

ktoré vlastnil. Bol vedcom - 

astronómom, pilotom, vojakom, 

organizátorom Československej 

národnej rady. Porozprávala nám 

o jeho živote, dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavostí. Mnohokrát vyšiel na 

Mont Blanc. Výpravu prvého 

výstupu na Mont Blanc tvoril 

Štefánik, Millochau a alpskí 

vodcovia. Po štvordňovom výstupe 

dorazili 20. júna 1905 k malinkej 

hvezdárni. Vtedy ale zistili, že dolu 

zabudli hlavné debny s potravinami. 

Nariadili  časti nosičov, aby ich 

priniesli. Počasie sa však zhoršilo 

a počas dvoch týždňov pobytu na 

vrchole boli vhodné podmienky na 

pozorovanie len 20 minút. Pre 

nedostatok potravín museli zostúpiť 

do údolia. Hoci výprava nesplnila 

svoje poslanie, vytvorila svetový 

rekord v dĺžke pobytu na najvyššom 

vrchole Európy. Taktiež sa snažil 

vytvoriť návrh na zástavu ČSR. 

Potom sme navštívili veľkolepú 

Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej 

pod Bradlom. Odtiaľ bol 

prenádherný výhľad na jesennú 

prírodu. Ďalej naša cesta smerovala 

k hradu Beckov. Prezreli sme si 

kaplnku, veže a nádvoria. Spoznali 

sme históriu celého hradu i povesti 

o Beckovi, podľa ktorého sa hrad 

volá. Výlet sme zavŕšili nákupmi 

v Obchodnom centre Laugarício. Na 

literárnu exkurziu veľmi radi 

spomíname.- S. Divékyová, R. Vajdová-   

 

 

Žiaci pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.   
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Exkurzia do hvezdárne 11. 10. 2013 boli žiaci 2. - 4. ročníka "vo 

hviezdach" v každom 

slova zmysle.  

Niektorí boli zasníva-

ní, niektorí fantazí-

rovali, ale všetci sa 

zúčastnili exkurzie v 

Krajskej Hvezdárni a 

Planetáriu Maximi-

liána Hella v Žiari nad 

Hronom. (foto)  -ah- 

- Pracovníci planetária 

nám premietali video o mimozemšťanovi, ktorý pristál na Marse. Videli sme 

našu galaxiu Mliečnu cestu, planéty našej slnečnej sústavy a očarujúcu 

hviezdnu oblohu. Ďalekohľadom sme pozorovali slnko. Na pamiatku sme si 

kúpili suveníry o vesmíre.     - Filip Lagin a Viktória Púčiková, III. A, foto: archív školy- 

Stretnutie s bývalými zamestnancami školy Nikdy na nich nezabudnú. 

Veľmi radi sa s nimi porozprávajú. 

Po roku sme sa zišli 

opäť. Milé a úprimné 

stretnutie, malé dar-

čeky zo srdca a úsmev 

na tvári. Pán učiteľ 

Hanuska síce neprišiel, 

no nezabudol - poslal 

odkaz. Sme radi, že z 

roka na rok si cestu do 

školy nachádza čoraz 

viac našich "bývalých". Ďakujeme, že vás máme. Ďakujeme, že medzi 

nás prichádzate.      -gp-, foto: archív školy- 

   Dôchodcovia na stretnutí  
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Viete, kde je Kulháň? 

Niektorí žiaci školy tam 

strávili pekné dopo-

ludnie.  

Netradičné vyučovanie v 

prírode, poznávanie 

podstaty lesa a lesníkov, 

ktorí sa o les starajú. 

Zaujímavo strávené 

vyučovanie žiakov 7. a 8. 

ročníka. Odmenou za ich 

snahu a vedomosti boli drobné darčeky. Ďakujeme pánovi riaditeľovi a 

zamestnancom Lesov SR, odštepného závodu Prievidza za ochotu a odborné 

sprievodné slovo. Pani učiteľke Gábrišovej za dobrý nápad.   -gp- 

 

Záložka do knihy spája školy Naši žiaci primárneho vzdelávania sa už 
po niekoľkýkrát zapojili do medzinárodného projektu. 
Záložka do knihy spája školy. Aktuálne mali pridelenú vynikajúcu školu - ZŠ 
Ratiboř z Moravy. My sme im poslali balík so záložkami a nám bol doručený 

ich balík 31. 10. 2013. 
Všetky naše triedy 
otvárali balík spoločne a 
objavovali jeho 
tajomstvá. Našli sme 
knihy o obci Ratiboř, 
hrnček, nádherné 
záložky, pekný list. 
Ďakujeme za všetky 
krásne darčeky vyrábané 
s láskou pre nás.  Potešili 
žiakov aj pani učiteľky, že 
námaha bola odmenená.  

-jh-, foto:  ZŠ Ratiboř- 

 

 Žiaci na Kulháni, foto:  archív školy. 

Žiaci v ZŠ Ratiboř pri príprave záložiek pre nás.  
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Dopravná výchova Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získali v škole 

prostredníctvom vyučovania dopravnej výchovy s inštruktormi autoškoly.  

- Dňa 9. 10. 2013 sa konalo školenie o cestnej premávke. Zúčastnili sme sa ho 
my, žiaci 1. – 4. ročníka. Páni policajti nám vysvetlili, ako sa máme správať na 
ceste. Páčila sa nám jazda na kolobežkách. Myslíme si, že nám ju závideli aj 
starší žiaci pozerajúci sa cez okná na chodbe.-                          Radko Cigáň, III.A 

Medzinárodný deň knižníc Oslavovali ho žiaci tvorivou prácou 
v knižnici. Pri príležitosti tohto dňa mladší žiaci z 2. A zhotovili s p. uč. 

Hatványiovou obrovský názov 
knižnice z rozprávkových 
písmen, ktorý spoločne 
umiestnili pri vstupe do 
Žiackej knižnice a žiaci z 3. A 
s p. uč. Ďurtovou sa zahrali na 
návrhárov a vytvorili 
prekrásne pozvánky  pozý-
vajúce žiakov na návštevu do 
školskej knižnice. Rozvešali ich 

v interiéri školy. Starší žiaci zahájili 
zbieranie a dokumentovanie informácií o 
živote svojej obce pod názvom: 
,,SPOZNÁVAM SVOJU RODNÚ OBEC.“ Na 
dokončenie svojej práce majú čas do 
konca februára. Kompletné dielo bude 

vystavené a vyhodnotené v marci pri 
príležitosti Mesiaca kníh.  
(MDK sa oslavuje 24. októbra)     -em-, foto: archív školy- 

Druháci  s vyučujúcou  

Úvodná strana knihy o obci  
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Zo školskej jedálne  Deň čokolády - 13. september, sa oslavoval 

s čokoládovou fontánou. Čokoláda je čarovná, môže si ju dopriať každý.
Biela, čierna, horká, s kúskami ovocia, či orieškami. Zbiehajú sa vám 

slinky na poklad menom čokoláda?  

Čokoláda je potravina, ktorá sa 

vyrába z plodov kakaovníka 

a patrí medzi najpopulárnejšie 

sladkosti na svete. Slovo má 

pôvod v jazyku Nahuatlov, 

pôvodných obyvateľov stred-

ného Mexika, kde sa kakaovník 

pestoval už pred tritisíc rokmi.  

Je vyrábaná zo zrniek 

tropického kakaového stromu 

Theobroma cacao. Výsledný 

produkt je známy ako 

„čokoláda“ (intenzívne ochu-

tená horká potra-

vina).  

Čokoláda sa často 

využíva ako hlavná 

zložka alebo 

prísada 

v potravinách. Kva-

litná horká čoko-

láda pozitívne vplý-

va na ľudský orga-

nizmus. Kakao a čo-

koláda sú totiž 

bohatými rastlin-

nými zdrojmi antioxidantov, 

ktoré majú blahodarné 

kardiovaskulárne účinky. Tmavá 

čokoláda znižuje zlý cholesterol 

a zvyšuje hladinu toho 

„dobrého“, napomáha tiež telu 

rýchlejšie vyrovnávať hladinu 

cukru v krvi a dokonca pomáha 

pri dlhotrvajúcom kašli, pretože 

kakao obsahuje účinnú látku 

teobromín. Nie každá čokoláda 

je zdraviu prospešná. Zdravá je 

tá s minimálnym obsahom 

kakaa 60%. Ak ste 

doteraz tento 

„kúsok  šťastia“  

kvôli čomukoľvek 

ignorovali, aspoň 

počas výročia ste 

si mohli dopriať 

nie len potešenie, 

ale aj blahodarný 

vplyv čokolády na 

vaše telo.  
  -mi-, 

foto: archív zšs-

Fontána a ostatné dobroty  
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Mlieko, mlieko, samé mlieko... Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa 

stretneme  po svojom narodení a sprevádza nás po celý život.   

V školskej jedálni sme si pripomenuli Svetový deň mlieka 26. októbra.  

Mlieko je jednou zo základných  potravín pre všetky vekové skupiny 

populácie.    

Čo v mlieku nájdeme?  Bielkoviny  obsahujú aminokyseliny  potrebné na 
stavbu a udržanie ľudského organizmu. Sú súčasťou   hormónov a enzýmov, 
ktorých nedostatok môže zapríčiniť slabé vyvinutie svalovej hmoty a poruchy 
rastu.  Mliečny cukor čiže  laktóza je ľahko stráviteľný mliečny sacharid 
a výborný zdroj energie. Ovplyvňuje vývoj mozgu a nervových tkanín, 
reguláciu telesnej teploty i črevnú mikroflóru. Mliečny tuk je ľahko stráviteľný  
a dobre sa vstrebáva. Deťom do 3 rokov sa neodporúča dávať  odtučnené 
mlieko, pretože by prichádzali o cenné vitamíny A, D, E a K, rozpustné v tuku 
plnotučného mlieka.  Minerálne látky ako vápnik, fosfor sú podstatné pre 
stavbu kostí a chrupu. Z mlieka získava organizmus až 56 % dennej dávky 
vápnika, zatiaľ čo zo zeleniny alebo obilnín asi 10 %. Vitamíny E a A sú 
dôležité pre dobrý zrak, vlasy a nechty, normálny rast a odolnosť proti 
infekciám. Prítomné vitamíny skupiny B priaznivo ovplyvňujú srdcovú činnosť 
a nervový systém.     
Mlieko a mliečne výrobky Vám ponúkame v jedálnom 
lístku každý deň a aj tento rok sme sa zaregistrovali do 
súťaže Na výlet s TAMI stonožkou. Jej pravidlá si môžete 
prečítať  na nástenke vo vestibule školy ako aj v školskej 
jedálni.      -mi, vedúca zšs- 

Hovorme o jedle bol ďalší veľký projekt, ktorý 
realizovala vedúca školskej jedálne v spolupráci 
s riaditeľkou školy a niektorými ochotnými vyučujúcimi. 
Varilo sa zdravo, cvičilo, tvorilo, písalo, besedovalo a ešte 
všeličo iné. Niektoré aktivity sú bližšie popísané na facebooku  školy.  -rr- 

Ocenenie vedúcej ZŠS. Za všetky tvorivé a zmysluplné činnosti bola Marcela 
Iliašová, vedúca zariadenia školského stravovania, ocenená. Na Konferencii 
o zdravej výžive v Banskej Bystrici získala Morálne ocenenie za propagáciu 
zdravej výživy od ministra školstva p. Čaploviča. Patrila k jednej z 19 
ocenených v SR. Sme na ňu pyšní, hoci ona skromne hovorí: „Bez mojich 
kuchárok by som nič nedokázala.“  Blahoželáme jej  aj šikovným kuchárkam.
         -jh-               



10 

 

 

Z vreca súťaží a olympiád Tentokrát pár slov o Kompare a iBobrovi. 

Vo štvrtok 7. 11. 2013 si naši ôsmaci a deviataci dobrovoľne overili svoje 

vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky testami KOMPARO firmy 

Exam. Je to také "mini" Testovanie 9, ktoré čaká v marci deviatakov. Výsledky 

ukážu, v čom sú dobrí, v čom sa musia zdokonaliť. A keďže naši žiaci sú 

šikovní, zapájajú sa aj do internetovej súťaže iBobor. Tretiaci až deviataci, 

celkom 154 žiakov  online súťažilo postupne v novembrových dňoch 13., 14. a 

15. novembra, aj v náhradnom termíne - 26. 11. Tešíme sa na dobré výsledky. 
         -gp- 

Ježko a športové aktivity Byť dobrým športovcom znamená krok za 

krokom prekonávať samého seba...  

Futbal  - mladší žiaci  

Miesto:  Dolné Vestenice ( 9. 10. 2013). 

Hráči: Ladislav Šikula, Branislav Kohút, Tomáš Mikula, 

Tomáš Svoreň, Michal Nedeliak, Martin Kováč, Róbert 

Žember.  

Strelci: Branislav Kohút, Ladislav Šikula, Tomáš Mikula -2x , Martin 

Kováč – 3x, Michal Nedeliak – 4x. 

Umiestnenie: 3. miesto v skupine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbal Jednota Cup dievčatá 

Miesto: ZŠ Bystričany (27. 9. 

2013). 

Hráčky: Simona Divékyová (IX. 

A), Nikola Juríkova (IX. A), 

Radka Vajdová (IX. A), Viktória 

Motúzová (VII. A), Simona 

Plachá (IX. A), Gabriela 

Vojtková (VIII. B), Iveta 

Jurenková (IX. A). Dievčatá 

postupujú do ďalšieho kola. 

 

Cezpoľný beh 

Miesto: Mestský park v PD. 

Dievčatá: Simona Divékyová,  

Kristína Vajdová, Radka 

Macková.  

Chlapci:  Milan Cebák, Tomáš  

Homola, Dominik Guľka. 

Umiestnenie:  

Dievčatá: 5. miesto.    

Chlapci: 16. miesto. 
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AKO SOM STRETOL SYSĽA 

Mal som myseľ,  

že ma vidí syseľ. 

Doktorka na mňa kričí,  

že nevidím sysľa, ktorý syčí. 

Do zeme bydlo si rýpe,  

a listy doňho sype. 

Sýkorka doňho hádže pýr,  

myslí si, že je to syr. 
Adriána Juríková V. A.   

 

Ježko a tvorivosť 

VEČIEROK 

Máme večierok ach, ach, ach, 

nebude to žiadny krach. 

Bude to sranda ako šľak. 

Nebojte sa, nik nedonesie prak. 

Vianočný večierok bude len raz,  

bude tam super po celý čas. 

Vianočný večierok povie dosť 

a potom príde vzácny hosť. 
Samuel Blaho, Braňo Hronec, VII. A  

    

SUPER ŠKOLA  

V diviackej škole super je, 

každý sa tu zasmeje. 

Telocvičňa je dosť veľká  

a asfaltka rozľahlá. 

Deti sa tu dobre majú, 

na matike počítajú. 

Počítačov máme veľa, 

učebňa je stále plná. 

Televízor,  devedé, 

každý sa z toho raduje. 

Veľké tabule, plné skrine tried, 

hrmot lavíc a stoličiek ozýva sa z tried. 

Radosti plné vrecká, nekričia tu decká. 

Školička naša super je,  

každý sa tu raduje.  
Nikola Nosková VIII. A  

 

MATEMATIKA 

Matematika je veda, 

 ktorá lenivým naučiť sa nedá. 

Ale pani učiteľka dobre vie, 

že aj lenivých preberie. 
Lenka Nosková, VII. B.   

 

HODINA ČÍTANIA 

Ema má šaty,  

šaty majú mašľu, 

mašľa má hviezdy, 

hviezdy svietia v noci, 

noc je, keď Ema spí. 
Dominika Dodoková, III. A 

 

 
HODINA ČÍTANIA 

Strom má lístie, 

lístie má žily, 

žily má človek, 

človek má hlavu, 

hlava má mozog, 

mozog má myšlienky. 
Patrik Molnár, III. A 
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Ježkov kvíz Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka, odpovede na kvízové 

otázky zvládnete. 

1. Aký je názov vianočného programu?   

2. Ako sa volá súťaž, ktorá súvisí s mliekom a mliečnymi výrobkami?    

3. Aké je riešenie osemsmerovky?   

4. Kto je autor básne o super škole?   

5. Aká zmena súvisí v tomto školskom roku so žolíkom? 

6. Čo zhotovili do knižnice žiaci  2. A a 3. A pri príležitosti Medzinárodného 

dňa knižníc?   

7. S ktorou moravskou základnou školou si žiaci primárneho vzdelávania 

vymenili záložky v rámci projektu Záložka do knihy spája školy?  

8. Z čoho sa vyrába čokoláda? 

9. Ktorá vyučujúca vedie Školský žiacky parlament?     

10. Bol pri internetovej súťaži iBobor určený aj náhradný termín?    

11. Kde sa nachádza Kulháň?     

12. Koľko rokov má časopis Ježko?    

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

30. novembra 2013 jedného z vás vylosujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri 

hľadaní správnych odpovedí.) 

Milí prváci! 

Rozhodli sme sa vám napísať, čo sme sa naučili v druhej triede. 

Na čítaní sme čítali aj písali texty. Navštívili sme knižnicu. 

Rozprávali sme sa o spisovateľoch a kreslili sme ilustrácie. 

Slovenčina bola poučná. Poznáme samohlásky, spoluhlásky, 

dvojhlásky a rozlišovacie znamienka, vety. Vieme sa ospravedlniť, 

poďakovať, poprosiť. Matematika bola ľahká. Zvládli sme sčítanie, 

odčítanie a porovnávanie čísel do 100. Riešili sme slovné úlohy, 

pyramídy a reťazovky. Najlepšia bola informatika – kreslenie, hry 

a internet. Prajeme Vám, aby sa Vám v škole darilo.  

Vaši tretiaci. 

 
??????? 

?????????????

? 
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Ježko sa usmieva nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť 

deťom priamo vo vyučovacom  procese.  

  Čo je biele a pijeme to ? - Vaječný koňak. (ZŠS - správne - mlieko). 

 Elektrogravidita je sila akou atóm priťahuje väzbové elektróny.  (CHE - 

správne - elektronegativita).   

  Diktafón je ten, čo diktuje paličkou. (SJL - správne - prístroj na nahrávanie 

hlasu).  

  Prípony kyselín sú ný, natý, itý, ičitý, očný, ečný, ový, istý, ičelý. (CHE -  

správne - ný, natý, itý, ičitý, ičný, ečný, ový, istý, ičelý ). 

  Homo sapiens  znamená človek hlúpy. (DEJ - správne - človek múdry) 

 Venuše boli holé tety. (DEJ - správne - sošky žien). 

 Svojské vysvetlenie slovného spojenia - bije sa do pŕs - má rád KingKonga. 

(SJL - správne - dokazuje svoju pravdu, úprimnosť). 

 Skratka ZSSR znamená Železnice SlovenSkej republiky. (GEG - správne Zväz 

sovietskych socialistických republík). 

 

Ježko a zaujímavosti Pozornosť sa venuje tak často hovorenému 

slovu medzi všetkými vekovými kategóriami - slovu O. K.  

 

Slovo O. K. 

je podľa 

americké-ho profesora  

Allana Metcalfa 

v súčasnosti 

najpoužívanejšie na 

svete. O tom, ako toto 

slovo vzniklo existuje 

veľa príbehov. 

Najpravdepodobnejší 

príbeh však tvrdí, že 

slovo O. K. vzniklo 

počas 2. svetovej vojny 

vo Veľkej Británii 

a zaviedli ho vraj britskí 

vojenskí letci. Letci 

totiž museli po návrate 

z misie hlásiť počet 

zabitých letcov. Ak 

počas misie nikto 

nezahynul, hlásili to 

slovným spojením 

„zero 

killed“, čo 

znamená 0 

zabitých. Vieme však, 

že Briti radi všetko 

skracujú a tak skrátili aj 

toto slovné spojenie. 

Keďže nula sa podobá 

na písmeno 

O, začali po 

návrate 

z misie hlásiť 

stav, že sa všetci vrátili 

v poriadku skratkou K, 

čiže nula zabitých.   

-rr-    
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Ježko a zábava Každý deň od 1. 12. do 24. 12. vyfarbi jedno políčko. 

Môžeš si dokresliť aj pozadie okolo vianočného stromčeka.  
      Kresba: Lucia Grznárová, VIII. B 
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Osemsmerovka - Po vyčiarknutí daných slov nájdeš odpoveď k vtipu. 
Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa jeden z nich postaví a druhý sa 
pýta tretieho: - Čo sa mu stalo? A on mu na to odpovedá: - Neviem, asi 
(TAJNIČKA – 7 písmen).         Zdroj: www.lustenie.napady.net        

 
Ježko a pozvánky Základná škola organizuje rôzne podujatia, ktorými 

prezentuje prepojenie školy s verejným životom.  

Pozývame: 

 žiakov na vianočnú burzu, ktorá bude prebiehať v dňoch od 09. 12. 2013 

do 19. 12. 2013 na dolnej chodbe, 

 žiakov zúčastniť sa vianočnej tomboly, ktorú organizuje školský 

parlament od 2. decembra 2013,  

  rodičov a priateľov školy na program do kultúrneho domu pod názvom 

Aj z Marfuše môže byť Nasťa dňa 13. 12. 2013 o 15:30 h, 

 dňa 20. 12.  na tradičnú súťaž Všetko za minútu do školskej telocvične, 

  v mene RZ pri ZŠ s MŠ na 12. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční  

14. 02. 2014 v KD Diviaky nad Nitricou. Predaj vstupeniek zabezpečujú 

ekonómky  ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. T. č. : 54 64 097.  
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Ježko 1 - občasník školy. November 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,  Jessica Kucejová, Lenka Nosková.  

Pedagogická asistencia: PaedDr.  J. 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. 

 

 

 

 

 

Ježko a priania Radostné  

vianočné sviatky, vtipného 

Silvestra a šťastný nový rok 

2014 v osobnom i pracovnom 

živote žiakom, rodičom 

i priateľom školy želá  

redakčná rada. 
Skicár: Viktória  Fodorová, 2. A.  

 


