Motto Ježka:
Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, prežiť a dozvedieť. (-rr-)

Slávnostné otvorenie rekonštruovaného ihriska za prítomnosti riaditeľky ZŠ G. Paulďurovej, ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR p. D. Čaploviča a p. starostu J. Duranziu. Foto: archív školy.
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Ježkov obzor Žolíková motivačná funkcia plní svoj účel. Zostáva
v platnosti.
Žolík na odpustenie neželanej známky z ústnej odpovede
z tohto čísla bude mať trvácnosť v novom školskom roku do
2. októbra 2014. Podmienky na získanie sú stále nezmenené.
Žolík

Ježko sa lúči s deviatakmi
Beseda Dávid:
Sedí v prvej lavici,
od spania má fľak na líci.
Písať sa mu nechce,
radšej sa on chechce.
Brázdová Ema:
Rada robí karate,
medaily má vyhraté.
Veľký kvietok v triede je,
všetky učivá vždy vie.
Cebák Milan:
Miňko v pohode chalan je,
na mobile stále surfuje.
Veľmi rád on športuje,
do školy na bicykli cestuje.
Divékyová Simona:
Šport ona rada má,
futbal veľmi dobre hrá.
Na prechádzky rada chodí,
psíka si so sebou všade vodí.
Dodok Matúš:
Matúš neskoro do školy chodí,
s Dávidom hlúposti robí.
Spolužiakov vyrušoval,
učiteľkám papuľoval.

-rr-

Chalmovianska Natália:
Naťa, to je „triedna žuvačka“ naša,
dobré žvejky vždy donáša.
Čiernu farbu rada nosí,
o upečenie koláčika ju mamka prosí.
Homola Tomáš:
Tomáš, to je futbalista,
na ihrisku hrá ak hviezda.
Taktiež behy obľubuje,
celkovo rád športuje.
Jurenková Iveta:
Ivka, to je kuna naša,
Niku v lavici dobre znáša.
Spolu veľmi rady smejú sa,
je to super dvojica.
Juríková Dana:
Danka, hviezda naša je,
vždy sa pekne namaľuje.
V škole je tichá myška,
doma sa so psíkom rada líška.
Juríková Nikola:
Často ona maródi,
po doktoroch rada chodí.
Futbal veľmi miluje,
vždy s ňou veľká sranda je.
Kováč Dávid:
Dávid, to je cica naša,
túto prezývku už roky znáša.
Má on svoju frajerku,
predsa jeho motorku.
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Miníková Romana:
Čiernu a ružovú nosí,
poznáte ju ktosi?
Je to naša Romanka,
speváčka aj maliarka.
Plachá Simona:
Sima, to dobré dievča je,
rada sa vždy usmeje.
Na umeleckú si ide,
navrhovať interiéry nám bude.
Plachý Damián:
Damián je fajn chlapec,
až na to že ofrfle každú vec.
Nemčinu on "obľubuje",
na hodinách polihuje.

Selmenskij Vladimír:
Vlado, to je beťár veľký,
provokuje učiteľky.
Rád on hudbu mixuje,
DJ ReConnect on je.
Vajdová Radka:
Radka, to je Ronaldo náš,
povedz nám, ako je možné, že tak dobre
hráš?!
Matematiku ona obľubuje,
no slovenčinu a angličtinu veľmi
nemiluje.
Vavrová Kristína:
Kika, to je umelkyňa,
kreslenie nie je pre ňu drina.
Spolu so Simou krásne nástenky
navrhuje,
nejedna pani učiteľka sa z nich udivuje.
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Ježko vysvetľuje MDD prežívali naše deti netypicky. Podujatie pripravila
koordinátorka parlamentu v spolupráci s triedou VIII. B.
Už od rána zneli v školskom
rozhlase
poďakovania
a
piesne, ktoré si navzájom
„darovali“ žiaci i pedagógovia.
Na bežeckej dráhe si vyskúšali
svoje sily v netradičnom
štafetovom behu – v behu s
pohárom vody, s lyžičkou a
pingpongovou loptičkou, so
šiškou na stolnotenisovej
rakete, v behu v skoku cez
švihadlo a podobne. Súťaž
pokračovala na stanovištiach, kde všetkých privítali ôsmaci. Súťažiaci si zahrali
hry obesenec, molekuly, hviezdne vojny, triafanie loptou do brány so
zaviazanými očami. Nechýbali ani tvorivé dielne, kvíz o škole či hľadanie
pokladu. Všetci odchádzali domov spokojní, plní radosti zo zábavne i súťažne
prežitého dňa. –mv-

Ježko

a projekty Projekt
Ministerstva vnútra SR - Správaj sa
normálne, prebiehal na vyučovacích
hodinách
u piatakov
už
po
šiestykrát.
Lektor p. M. Šrámek, (foto s V. A)
príslušník Obvodného oddelenia PZ
SR v Novákoch, priblížil deťom za
pomoci pracovných listov desať
rôznych zaujímavých tém - napr. o Policajnom zbore a jeho úlohách, o
predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke detskej istoty... To je
informačná funkcia projektu. Preventívna funkcia projektu spočíva napr.
v tom, že poskytuje konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťou trestného
činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
Projekt sa realizuje celoslovensky a žiaci ho prijímajú pozitívne. –jh4

Ježko ďakuje maminkám za aktívnu účasť v súťaži O naj koláč
mamy, ktorá bola sprievodným javom pri oslave Dňa matiek.

JEMNÉ RUŽOVÉ REZY pani Evky Púčikovej, ktoré získali 1. miesto.
SUROVINY:
4 celé vajcia, 5 PL práškového cukru, 2 ks jahodového pudingu, ½ bal.
kypriaceho prášku.
PLNKA:
½ l mlieka, 2 bal. krémového prášku /Zlatý klas/, 1 ks vanilkového cukru,
250 g masla, 200 g práškového cukru, 1 PL masla do pudingu, 7dcl
jahodového kompótu, podľa chuti rum a veľké okrúhle piškóty.
FONDAN:
½ kg kryštálového cukru, 1,5 dcl vody, pár kvapiek citrónovej šťavy, podľa
chuti rum, pár kvapiek potravinárskeho farbiva.
POSTUP:
Vyšľaháme bielky, pridáme cukor
a vyšľaháme
dotuha.
Do
vyšľahaného snehu pridáme žĺtky
a zašľaháme.
Potom
puding
s kypriacim
práškom
zľahka
premiešame. Vylejeme na plech
a upečieme.
Plnku uvaríme z mlieka, Zlatého
klasu a vanilkového cukru. Do
horúceho pudingu pridáme 1 PL
masla
a miešame,
kým
sa
nerozpustí. Potom za občasného
miešania necháme vychladiť.
Kompót scedíme. Do sirupu
pridáme
podľa
chuti
rum

a polejeme cesto. Sirup by mal vyjsť
aj
na
namáčanie
piškót.
Rozmixovanými jahodami potrieme
cesto.
Maslo vyšľaháme s cukrom do peny,
po častiach pridávame vychladnutý
krém a šľaháme.
Polovicu plnky natrieme na koláč.
Piškóty máčané v sirupe ukladáme
husto na celý koláč. Potom na
piškóty rozotrieme zvyšok plnky
a necháme v chlade stuhnúť. Po
stuhnutí urobíme fondán polevu.
Vylejeme na koláč a necháme
stuhnúť..

Druhé až piate miesto získali chutné zákusky p. Hurtišovej, T. Solárovej
(žiačky), p. Kohútovej, N. Juríkovej (žiačky). Aj zákusky p. Laššákovej,
Laginovej, Jančovej, Veščičíkovej a Hatványiovej veľmi chutili, pretože zostali
len omrvinky. Bábovka p. Adamcovej sa konzumovala s mliekom a doslova sa
strácala pred očami. -jh5

Ježko informuje Deň narcisov

Už ôsmykrát žiačky našej školy

ponúkali žltý narcis.
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili finančnú zbierku počas
Dňa narcisov aj tento rok. Spoločne sme vyzbierali neuveriteľnú sumu 790
eur, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine. Toto bola doteraz najvyššia
suma, ktorá sa nám podarila v našej škole a v našich obciach vyzbierať.
V mene všetkých onkologických pacientov a ich rodín, pre ktorých je táto
zbierka určená, vyslovujeme ešte raz úprimné ĎAKUJEME! -sš-

Deň Zeme Z dôvodu
Veľkonočných prázdnin
sa oslavoval Deň Zeme
v piatok 25. apríla.
Deň sme strávili v
spoločnosti
pracovníkov Lesov Slovenskej
republiky
z Prievidze
(na foto). Pripravili si
pre nás 7 stanovíšť.
Hravou formou sme sa
dozvedeli, ako rastie les, ako sa meria drevo a ako ho máme chrániť. Svoje
vedomosti o stromoch, rastlinách a lesných živočíchoch sme si preverili
pomocou obrázkov a špagátikov. Zahrali sme sa aj na netopierov a motýľov.
Areál školy sme si spolu s lesníkmi skrášlili vysadením sadeníc stromčekov. So
zaujímavým dňom a s lesníkmi sme sa rozlúčili za zvukov lesnice a lesníckym
pozdravom. A tak: „Lesu zdar!“ -mkNakupovanie cez internet – áno či nie? Zaujímavé vzdelávanie počas
informatiky zažili siedmaci. Objavovali výhody a nevýhody tohto nakupovania, vymýšľali zábavné úlohy. Na záver prezentovali svoje návrhy osemsmerovkou, básňou, rapom... Samozrejme, tvorili aj pre ostatných – „Iľko
internetom informuje Ivana. Gustovi garantovali google. Adam aktualizuje
anténu. Falošná firma funguje. Gusto gratuluje Gizele googlom.“-gp6

Deň matiek a slávnostné otvorenie ihriska

16. máj 2014 bol pre

našu školu veľmi výnimočný. Bola poctená príchodom pána ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča. Za jeho účasti sa uskutočnilo
otvorenie nového multifunkčného ihriska v našej škole.
Po privítaní s pani riaditeľkou i pánom starostom spoločne navštívili
jednotlivé priestory, triedy i učebne školy. Neunikla mu ani návšteva
tvorivých dielní, špeciálnej učebne, počítačových učební či telocvične.
Príjemne ho prekvapili a zaujali niektoré rekordy našich žiakov. Prehliadku
školy ukončil návštevou zborovne. Jeho návštevu budú pripomínať spomienky
a zápis do kroniky školy a do Pamätnej knihy obce.
Nasledoval slávnostný program otvorenia nového multifunkčného ihriska,
ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci, rodičia i ostatní prítomní. Počas samotného
strihania pásky sa za pomoci žiakov zdvíhala školská zástava a v ušiach
nám zneli aj krásne tóny školskej hymny. Po slávnostnom otvorení, príhovore
pani riaditeľky a pána starostu sa k nám všetkým prihovoril i pán minister. Po
jeho vzácnych slovách mu pani riaditeľka poďakovala a odovzdala krásny
darček v podobe obrazu, ktorý mu bude navždy pripomínať našu školu.
Prečo? Pretože Simonka Plachá z IX. A triedy namaľovala nádherný obraz
dravého vtáka rozprestierajúceho svoje krídla. Presne taká je aj naša škola.
Dravá, ktorá nikdy nespí, vždy hľadá nové možnosti zlepšovania kvality
vzdelávania a rozprestiera ochranné krídla nad nami všetkými. Pán minister
sa poďakoval a so všetkými sa rozlúčil milými slovami. –mvV súvislosti s otvorením ihriska vedenie školy uvažuje nad oficiálnou
tabuľou s poďakovaním sponzorom, ktorá bude v blízkosti ihriska. Zatiaľ
uvedieme ich mená aspoň v časopise.
Vedenie školy ďakuje za finančnú podporu Rodičovskému združeniu pri ZŠ
s MŠ Diviaky nad Nitricou, Obecnému úradu Diviacka Nová Ves,
Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Liešťany a ďalším individuálnym
sponzorom (rodine Kohútovej, Mederovej, Štrbákovej, Hatványiovej,
Hanusovej). –jh7

Exkurzia do Oswienčimu Zahraničná exkurzia sa organizovala cez CK Future.
16. apríla žiaci ôsmeho a deviateho ročníka dostali možnosť navštíviť
koncentračný tábor v Osvienčime. Už nápis – Arbeit macht frei – bol pre
všetkých tej doby zavádzajúci. O opaku sa presvedčili hneď po vstupe. Žiaci sa
na vlastné oči mohli presvedčiť o hrôzach, ktoré priniesla druhá svetová
vojna. Otrasné svedectvá o živote v „koncentráku“, fundovaný výklad
sprievodkýň, pochmúrne a sychravé počasie v mnohých zanechali zmiešané
pocity. Určite by nikto takýto stav nechcel zažiť na vlastnej koži. Pre zlepšenie
nálady boli cestou domov pre žiakov pripravené zábavné aktivity vypracovanie pracovného listu, súťaž a losovanie darčekov. –jhZo školskej jedálne Deň čistých rúk
Druhý májový týždeň sme začali čisto, pretože 5. máj patrí na celom svete
hygiene rúk. Všetci ľudia by si mali uvedomovať, aké dôležité je umývanie
rúk. V tento deň sme pripomenuli žiakom správnu hygienu rúk. Použili mydlo
a papierovú utierku, aby si ruky dôkladne umyli a až potom sa vybrali za stôl
k desiate či obedu. Mydlo a voda sú tou najlacnejšou a najprístupnejšou
prevenciou pred nakazením seba aj svojho okolia rôznymi infekciami.
Deň mlieka Mlieko patrí vo výžive detí k
základným požívatinám. Jeho najväčšou
prednosťou je,
že obsahuje v
dostatočnom množstve a optimálnom
pomere
všetky výživné látky, ktoré
organizmus potrebuje pre svoj rast a
vývoj. Prieskumy v posledných rokoch
ukázali, že výrazne poklesla spotreba
mlieka, mliečnych výrobkov a syrov.
Odporúčané dávky potravín uvádzajú
spotrebu 200-220 kg mlieka a mliečnych
výrobkov na obyvateľa za rok. U nás len
160 kg na obyvateľa. Odborníci
odporúčajú denne vypiť aspoň 5-6 dcl
mlieka a ešte stravu dopĺňať kyslomliečnymi výrobkami a syrmi s nižším
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Mliečko, mliečko, to je veda,
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez mlieka vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly
ani pevné kosti práve.
Slabé zdravie, žiadne sily
to veru nie, moji milí.
Teraz to už dobre viem,
hneď si mliečko nalejem.
Ponúknem ho všetkým vám,
veľa zdravia zaželám. -mi-

Z materskej školy Oslava pre mamičky V triede MŠ Banky deti

zviazali

do kytičky básne, piesne, scénky, tanec a takýmto spôsobom sa prezentovali
mamičkám, ako
ich veľmi ľúbia.
Nechýbal
ani
darček,
ktorý
vytvorili svojimi
drobnými rúčkami a mamičkovský
tanec,
pri ktorom sa
veselo vyšantili.
Mamičky sa nedali
zahanbiť.
Za odmenu pripravili chutné
pohostenie. Pri kávičke a koláčikoch sa nám dobre sedelo a rozprávalo. Je to
jeden zo vzácnych momentov, keď sa na chvíľu zastaví čas.
- smEvička nám ochorela Znalosti v oblasti zdravotnej prípravy preveruje u detí
oblastná súťaž. Deti z triedy Diviaky nad Nitricou pri príprave zvládli
vedomosti o zdravom spôsobe
života, o ochrane zdravia a
poskytnutí prvej pomoci. Získali
aj
praktické
zručnosti
z
poskytnutia prvej pomoci v rámci
vedomostí a schopností detí ich
veku. Prostredníctvom emotívnej
hry
sú
deti
vedené
k predchádzaniu
úrazov
a ochorení v škole. Cieľom je
prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia detí. V takejto súťaži
vyhráva každé dieťa, ktoré si vedomosti a zručnosti osvojí.
-jm9

Z vreca súťaží a olympiád Mladý
moderátor CVČ Spektrum v Prievidzi
vyhlásilo v spolupráci s RKC 1. ročník
regionálnej súťaže Mladý moderátor. K.
Laginová (foto vľavo) a L. Krausková (foto
vpravo) zastupovali našu školu v II. kategórii.
Lesanka sa umiestnila na 1. mieste a bude
pozvaná na súťaž Sárova Bystrica. Klárka so
svojimi vynikajúcimi nápadmi sa dostala na
3. miesto. Blahoželám.
–jh-

Družstvo mladých zdravotníkov

Žiaci sa zúčastnili okresnej súťaže

Družstiev mladých zdravotníkov. Školu reprezentovali žiačky VII.B triedy: Anička,
Viktória, Tamarka, Mirka a Kristínka. Dievčatá preukázali vedomosti z poznávania
liečivých rastlín, histórie ČK a SČK, teórie poskytovania prvej pomoci a z praktického
ošetrenia zranení a resuscitácie. Naše mladé záchranárky stratili len 10 bodov z
celkového počtu 235, stačilo im to „len" na 7. miesto z celkového počtu devätnástich
družstiev. Blahoželáme! -sšN. Dolníková, VIII. A s vlastnoručne vytvorenou ozdobou

Umenie

zblízka

Vzdelávacím

programom UMENIE ZBLÍZKA Galéria
mesta Bratislavy symbolicky vychádza zo
svojich brán, aby priamo do škôl priniesla
diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia 20. storočia
formou reprodukcií diel zo zbierok galérie. Tento rok sa žiaci s p. učiteľkou Šrámekovou venovali slovenským umelcom:
Imro Weiner – Kráľ, Anton Cepka, Alojz
Klimo, Ľubomír Ďurček, Michal Kern, Marko Blažo, Matúš Lány. Milovníci
umenia majú možnosť pozrieť si diela našich žiakov, pretože tri práce budú
vystavené v Bratislave. Výstava sa bude realizovať v dňoch 23. septembra –
2. novembra 2014 v Pálffyho paláci na Panskej ulici v Bratislave. –kš10

Ježko a športové aktivity

Byť dobrým športovcom znamená krok za

krokom prekonávať samého
seba... Počas oslavy Dňa

matiek sa organizovali
športové činnosti žiakov
a ich rodičov v školskej
telocvični.
Jednotlivé športové aktivity sa
vyznačovali
rôznorodosťou
a zábavnosťou. Do aktivít sa
zapojili žiaci aj ich rodičia.
Veľmi im za to ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu opäť o rok.
Každá trieda sa prezentovala svojimi športovo-zábavnými aktivitami:
1. FUTBAL (IV. A )
7. KŔMENIE MLÁĎAT (VII. A)
2. SADENIE ZEMIAKOV (I. A)
8. STRIEĽANIE GÓLOV (VII. B)
3. CHODNÍK DÔVERY (II. A)
9. VOLEJBAL (VIII. A)
4. VYBÍJANÁ (III. A)
10. POHYBLIVÝ CHODNÍK (IX. A)
5. VYLUČOVACÍ BEH (V. A)
11. TÍMOVÁ PRÁCA S VODOU (VIII. B)
–mv6. PRASKANIE BALÓNOV (VI. A)

Beh olympijského dňa V našej škole sa zapojili všetci žiaci i
niektoré pani učiteľky.
Beh je jedna z najprirodzenejších
športových aktivít človeka a
najrozšírenejší šport na svete. Preto
sa v piatok 20. júna 2014 naša škola
zapojila do celosvetového podujatia
pod názvom Beh olympijského dňa.
Naše pani učiteľky a najmä žiaci tak
podporili olympijského ducha a

myšlienku športu pre všetkých.
Žiaci boli odmenení medailami,
diplomami a dobrým pocitom, že sa
mohli zapojiť a urobiť niečo pre svoj
zdravý životný štýl. Všetkým
zúčastneným ďakujem a teším sa
opäť o rok.
–mv-
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Ježko a tvorivosť Telesná výchova nemusí byť len o namáhavom cvičení.
Prváci pracovali s netradičným náčiním – plastovými uzávermi.

Marek Hronec

Matúš Blaho

Žiaci potrápili svoju fantáziu a šikovnými rukami vytvorili nádherné obrázky
z plastových uzáverov. -jh-

Cudzie
netradične

jazyky

Výnimočná hodina
nemčiny v IX. A
Deviataci na nej privítali
našu bývalú pani učiteľku
Stolárikovú (foto), ktorá
odpovedala na ich zvedavé
otázky. Témou besedy boli
skúsenosti s prácou a
životom
v
Rakúsku.
Stretnutie prebiehalo
v príjemnej atmosfére a, samozrejme, v nemeckom jazyku. Romanka Miniková zaspievala populárnu nemeckú pieseň pôvodne od Marty Jandovej.
Kristínka Vavrová vytvorila „minizáhradku“ – darček pre našu návštevu ako
spomienku na milé stretnutie. Emka Brázdová ocenila sprostredkovanie
vzácnych životných skúseností v záverečnej reči. Ďakujeme.
-ah12

Vyučovacia hodina anglického jazyka u štvrtákov
Žiakov IV. A navštívila
Martina - Slovenka, žijúca
18 rokov v Škótsku.
Štvrtákom rozprávala o
sebe
po
anglicky,
odpovedala na ich otázky,
vypočula si ich čítanie po
anglicky. Atmosféra bola veľmi príjemná. Rozlúčili sa s ňou piesňou v
angličtine. Mário ju privítal aj sa s ňou rozlúčil po anglicky. Martina deti
pochválila a obdivovala ich iniciatívu, smelosť pri rozhovore a peknú
výslovnosť anglických slov. -jh-

Ježkov kvíz

???????
Stačí, ak dôsledne prečítate číslo Ježka,

odpovede na kvízové otázky zvládnete.
1. Kedy sa bežal Beh olympijského dňa?
2. Kto pripravil Deň Zeme pre školu 25. apríla?
3. S akým netradičným náčiním pracovali prváci na telesnej výchove?
4. Do akej zdravotníckej súťaže sa zapája materská škola?
5. Ktorá vyučujúca sa venuje vzdelávaciemu programu Umenie zblízka?
6. S akou športovou disciplínou sa na Deň matiek predstavila V. A?
7. Pri akej príležitosti navštívil ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR?
8. Koľko rokov žije mimo Slovenska Martina, ktorá bola na besede v IV. A?
9. Aký nápis je pri vstupe do koncentračného tábora v Oswienčime?
10. Aká je odporúčaná denná dávka spotreby mlieka?
??????????
11. Kto vyhral súťaž O naj koláč mamy?
????
12. Ako sa máme chrániť pred kliešťami?
(Správne odpovede vhoďte do pripravenej schránky Ježko na dolnej chodbe.
7. septembra 2014 jedného z vás vyžrebujeme a odmeníme. Veľa šťastia pri
hľadaní správnych odpovedí.)
13

Ježko sa usmieva

nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť

deťom priamo vo vyučovacom procese.
 Citoslovcia, napodobňujúce rôzne zvuky, sa nazývajú zvukotesné. (SJL –
správne - zvukomalebné).
 Ukončenie relácie v školskom rozhlase – „To bola posledná informácia.
Ďakujem vám za oznam.“ (správne - Ďakujem vám za pozornosť).
 Zaujíma ma, kto dnes odíde zo súťaže s titulom laureant súťaže. (laureát)
 Knihu Tuláčik a Klára napísal Erich Jakub Grog. (SJL - správne - Groch)
 - Čo je to hláska? - Hláska je slovo. (SJL – správne – zvuk)
 Ďateľ vydáva zvuk tým, že búcha hlavou do stromu. (BIO – správne – ďobe
zobákom do stromu)
 V škole sa podarilo udeliť pochvalu za zber baretiek. (správne – bateriek)

Ježko a zaujímavosti

Roku 2014 je prisúdený prívlastok Rok
zdravia. Pre bezpečnosť ľudí je nutné upozorniť na problémy, ktoré
môže spôsobiť nenápadný kliešť.
Počas nastávajúcich prázdninových dní
sa častejšie dostaneme do prírody. Na
lúkach, lesoch či pasienkoch na nás číha
kliešť. Ide o maličkého, sotva 3 mm
veľkého parazita. Je aktívny od marca
do októbra, má ploché telo s tvrdým
povrchom a osem nôh. Dospelé kliešte
číhajú na koncoch stebiel a listoch tráv
a konárikov do výšky asi jedného metra.
Môžu prenášať nebezpečné choroby – kliešťovú encefalitídu a lymskú
boreliózu. Ako sa budeme chrániť pred kliešťami? Do vysokej trávy nosíme
dlhé nohavice, použijeme repelent, po príchode domov si skontrolujeme telo.
Ak objavíme prisatého kliešťa, pinzetou ho uchopíme čo najbližšie ku koži
a kývavým pohybom ho vytiahneme. Ranku vydezinfikujeme. Sledujeme ju asi
mesiac. Ak sa objaví veľký červený fľak, teplota, malátnosť, čo najskôr
vyhľadáme lekára. Bohužiaľ, počet ochorení každoročne stúpa. Čiže
opatrnosti nikdy nie je dosť! -sš14

Ježko a zábava

SUDOKU Úlohou je umiestniť do tabuľky

písmená tak, aby boli splnené podmienky – žiadne písmeno sa
nesmie opakovať v jednom riadku, žiadne písmeno sa nesmie
opakovať v jednom stĺpci, žiadne písmeno sa nesmie opakovať vo
štvorci 3x3.
ZDROJ: Sudoku do kapsy, V. ročník, 2010.
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Ježko a pozvánky

Základná škola v spolupráci s inými organizáciami sa

zúčastní rôznych podujatí.
Uskutočnenie:
 športovo - zábavného dopoludnia pre žiakov školy dňa 2. júna 2014,
 rozlúčkovej slávnosti deviatakov 13. júna 2014 v KD Diviaky nad Nitricou,
 prijatia úspešných žiakov so svojimi pedagógmi v KD dňa 20. júna 2014,
 Baňanského rozprávkového lesa 21. júna 2014 v lese Banky od 13:00 h.
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Ježko 4 - občasník školy. Jún 2014.
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.

16

