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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) 
 Očami Ježka (miesto editoriálu): 

 

máme tu 
zimu. 

V zime je svet 
pokrytý bielou 
perinou a všetko 
vyzerá ako 
v ľadovom 
kráľovstve, kde 
sa všetko trbliece 
ako v zrkadle. 
Zima sa začína, 
keď drobné 
vločky tancujú 
v povetrí a ľudia 
sú šťastní. 
Povetrím duje 
mrazivý vietor. 

Vonku počuť radostný krik detí, že 
Perinbaba práši biele periny. Všetko sa 
trbliece. Potôčik už nepočuť, ľadová 
kráľovná ho premenila na priezračné jazero.  
L. Dadíková , 5. A 
 

Zima 

Malé biele hviezdy z neba padajú 

a okolo nás lietajú. 

O chvíľu bude z nich veľká biela perina, 

potravu musí hľadať lesná zverina. 

A keď zima tuhá bude, 

kaţdý psík sa schová v búde. 

A večer, keď sa na sviatočnom stole sviečka 

rozhorí, 

všadeprítomná láska srdcia otvorí. 
Text: L. Nosková, 4. r., ilustrácia: V.  Motúzová  

      
   . 
 
  

  

 
 

 Neočakávané zmeny  
 

Zmeny v našej základnej škole vznikli po voľbách do samosprávy. Vtedajšia riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Gabriela 
Kusá, bola vo voľbách úspešná. 22. decembra 2010 skladala sľub starostu. Od toho času spravuje Obecný úrad 
v Nitrianskych Sučanoch.   Starosta obce Diviaky nad Nitricou ako zriaďovateľ školy poveril riadením školy  
Mgr. Gabrielu Paulďurovú na obdobie 6 mesiacov. Na ten istý čas bola do funkcie zástupkyne školy poverená 
PaedDr. Jana Hatványiová. Konkrétne obsadenie postu riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy bude oznámené až 
po uskutočnení výberového konania. 
Tieto zmeny majú za následok aj doplnenie pedagogického zboru novými členkami. Na 1. stupni ZŠ pôsobí Mgr. 
Zuzana Vallová a matematiku, zemepis a technické práce vyučuje PaedDr. Irena Ďurigová.  

 

A 
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Ježko šiel po (stopách) aktívnych detí a informuje. 
 

 

 O olympiádach 
 

Geografická olympiáda – 39. - krát na našej škole - 8. decembra 2010 
V školskom kole súťažilo 34 žiakov. Ich úlohou bolo vypracovať test z teoretickej časti, otázky z regiónu 
a praktickú časť s atlasom. Mohli získať spolu 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto získal 55 a viac 
bodov. Okresné kolo sa koná 9. februára 2011 a vyžaduje vedomosti z témy Hydrosféra. 
Zo všetkých úspešných riešiteľov do okresného kola postupujú: Erik Mazánik – 5. r., Ema Brázdová – 6. r., 
Ladislav Ferov - 7. r., Lukáš Kováč – 8. r., Boris Kopecký – 9. r. Pri študovaní hlavnej témy im Ježko želá veľa 
síl a priamo na olympiáde poslušné pero. 
 
Dejepisná olympiáda – 3. – krát u nás 
14. decembra 2010 bolo školské kolo, súťažilo 13 žiakov. Vypracovávali test z teoretickej časti a z regiónu.  
Okresné kolo sa koná 2. februára 2011 a vyžaduje vedomosti z témy Habsburská monarchia v rokoch 1526 – 1790. 
Do okresného kola postupujú: Ema Brázdová 6. r. a Marko Divéky, 6. r., Ladislav Ferov 7. r. a Andrej 
Rendek, 7. r., Lukáš Kováč, 8. r. a Júlia Lomnická, 8. r., Nikoleta Holbová, 9. r. a Veronika Divékyová, 9. r. 
 
Matematická olympiáda 
Zatiaľ sa riešili úlohy domáceho kola. Okrem žiakov 2. st. ZŠ sa do matematickej olympiády zapojili aj štvrtáci.  
20. januára sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády. Najlepšie uspel Jakub Oršula, 4. r.  
 
Olympiáda zo slovenského jazyka pohľadom žiaka 
Dňa 1. 12. 2010 som sa ja, Milan Ivaniš, zúčastnil okresného kola spomínanej olympiády. Súťažilo nás 20. 
Prvá časť pozostávala z gramatického testu, druhú časť tvorila transformácia textu a posledná ústna časť 
bola na tému: Neuspokoj sa s tým čo máš, dosiahni viac. Z celkového počtu som sa umiestnil na 
12.mieste. 

 O školskej jedálni 

 
TAMI a GRANKO 

Triedne kolektívy pracujú na nalepovaní  predpísaných nápisov do prázdnych políčok na plagáte. 

Jeţko verí, ţe všetky  triedy sa zúčastnia tejto zaujímavej súťaţe. Termín zaslania plagátov je v apríli. 

TAMI a GRANKO 

 

Mikuláš 

 

V školskej jedálni sa pripomenul  

6. decembra 2010 Mikuláš  

nádherne prestretým stolom  

so samými zdravými dobrotami.

 Dobrú chuť! Dobrú  chuť! Dobrú chuť! Dobrú  chuť! Dobrú chuť! Dobrú  chuť!             
 

  Z ekonomického úseku 
 

O 2%-nom príspevku zaplatenej dane 

S blíţiacim sa rokom si opäť dovoľujeme touto formou Vás, rodičov, poţiadať o 2%-ný príspevok zaplatenej 
dane za rok 2010. Prijímateľom je naše RZ pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou, IČO 37919784. Získané 

financie by nám opäť veľmi pomohli na nákup učebných pomôcok a pod. Ak by ste prejavili záujem, radi Vám 
poskytneme tlačivá na vyplnenie. Tieto za Vás spoločne odovzdáme na daňovom úrade. Za pochopenie, pomoc 

a spoluprácu Vám ďakujeme.   

    RZ pri ZŠ s MŠ 
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 Cirkus bez hraníc 

Cirkusové predstavenie súkromného cirkusu Jacko 

z Ukrajiny ţiaci sledovali v školskej telocvični dňa  

19. novembra 2010. Majiteľ cirkusu pôsobil do roku 

1993 v známom moskovskom cirkuse. V tomto roku sa 

rozhodol otvoriť svoj vlastný cirkus, s ktorým cestuje 

po štátoch Európy – Taliansko, Česko, Poľsko, 

Maďarsko, Slovensko. Jeho cirkus tvorí niekoľko 

nadaných ľudí, ktorí svojimi predstaveniami zabávajú 

divákov. Inak to nebolo ani s našimi deťmi. Sledovali 

fakíra, kúzelnícku tancujúcu dvojicu, ţonglérov, 

tanečníčky s Hula hop, šašov, antipód – artistku, ktorá poleţiačky ţonglovala s rozličnými 

predmetmi.  Poďakovanie patrí  vedeniu školy za to, ţe cirkusové predstavenie ţiakom 

umoţnili vzhliadnuť. 

 

 Výchovný koncert v ZUŠ Nováky 
 

Dňa 8. decembra 

2010 všetci ţiaci 

z prvého stupňa sa 

zúčastnili 

vianočného 

koncertu v ZUŠ 

v Novákoch. 

Obdivovali ţiakov 

umeleckej školy, ich spevácke nadanie i hru na 

nástroj.  Spoznali medzi nimi aj  spoluţiakov z 

našej základnej školy, napr. Emku Hanusovú. 

 

 Čaro Vianoc 

Vianočná výstava pod názvom Čaro Vianoc bola nainštalovaná v priestoroch základnej  školy – na 

dolnej chodbe v termíne od 15. decembra  do  21. decembra 2010. Tvorivé dielne  pripravili 

vychovávateľky ŠKD a vedúca čitateľského krúţku. Pre návštevníkov výstavy boli pripravené tri 

anketové otázky:  

1. 

2. 

3. 
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 Rozprávkové Vianoce 

17. decembra 2010 o 16. 00 hod. ZŠ s MŠ pripravila pre verejnosť vianočný program Rozprávkové 

Vianoce s podtitulom Snehové kráľovstvo.  

 
Snehuliak a čarovné zrkadlo Karate - Kata 

M. Brokeš E. Kiššová s tanečným partnerom 

V hľadisku V hľadisku 

K v í z   J e ž k a  –  Č o  v i e š  o  s v o j e j  š k o l e ?  

1. Niekoľkoročnú tradíciu v histórii školy má:        A. krúžok Šikovné ruky            B. poľovnícky krúžok   

2. Najmladší, veľmi obľúbený, krúţok v našej škole je:   A. výtvarný krúžok     B. florbalový krúžok     

3. Obecnú a školskú kniţnicu zároveň spravuje:         A. p. Elena Mišejová    B. p. Marta Nosková 

4. Mladší ţiaci majú moţnosť po vyučovaní tráviť čas:          

 A. v školskom klube detí  

 B. v centre voľného času  
5.  V posledných rokoch školská chodba sa mení vďaka istej akcii. Ktorej? 

A. Deň detí   B. Galéria detských snov   

6. Rozsiahlejšie vedomosti z rôznych predmetov si môţu ţiaci preveriť v predmetových:  

A.  komisiách                  B. olympiádach   

7. Tradičná akcia školy v jesennom obdobím sa nazýva:  A. Tekvicová show          B. Strašidlá z tekvíc 
8. Ples rodičovského zdruţenia pri našej ZŠ s MŠ sa koná: A. vo februári      B. v januári 
(Odpovede vhoďte do pripravenej schránky Jeţko na dolnej chodbe. 11. februára jedného z vás vylosujeme a odmeníme. 

Veľa šťastia pri hľadaní správnych odpovedí. Odpovede z minulého kola: 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Zo 48 ţiakov 

zapojených do kvízu sme vyţrebovali a odmenili Denisu Svitkovú z 8. B.) 
K v í z   J e ž k a  –  Č o  v i e š  o  s v o j e j  š k o l e ?  
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 Športové aktivity   

Ježko je presvedčený, že športovanie je súčasťou zdravého spôsobu životného štýlu a prevenciou pred mnohými 
chorobami. Byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....V športovej 
rubrike sa zoznámime postupne s niektorými modernými netradičnými športovými hrami. Ďalším 
športom bude karate, lebo viacerí naši žiaci navštevujú kluby karate mimo našej školy.   

   

arate  je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate 

poznáme dve disciplíny - kata a kumite. 

 

Kata je boj proti imaginárnemu nepriateľovi. Na súťaţi sa boduje dynamika, technika, ale aj celkový 

vzhľad kata. Na správne zacvičenie danej kata je potrebná duševná, duchovná a fyzická pripravenosť 

a vyspelosť cvičiaceho. 

Kumite znamená zápas, je to jeden z troch hlavných aspektov tréningu karate popri kata a kihon. Je 

to časť karate, v ktorom sa trénuje proti súperovi a pouţívajú sa techniky naučené z kihon, kihon ido 

a kata. Kumite sa dá vyuţiť pri vylepšovaní určitej techniky, alebo zručnosti (napríklad efektívne 

posudzovanie vzájomnej vzdialenosti), alebo sa dá pouţiť pri súťaţiach.  

  

 
Nataša Dolníková je ţiačkou 5. ročníka a všetok svoj voľný čas venuje obrovskej záľube – 

karate.  Jeţko sa chcel o nej dozvedieť nejaké informácie, tak ţiačky redakčného krúţku 

urobili s Nataškou  interwieu.  

 
Klára: V koľkých rokoch si začala s karate ? 
Nataša: S karate som začala pred  4 rokmi, keď som mala 6 rokov. Možno by som 
začala aj skôr, lenže vtedy som vôbec netušila, čo je to za šport. 
Klára: Kto ťa priviedol akurát k tomuto športu? 
Nataša: Tento šport som si vybrala sama. Mala som si vybrať medzi  karate 
a tenisom. Vôbec neľutujem, že som si vybrala karate! 
Klára: Určite máš toho veľa cez deň, stíhaš sa aj učiť? 
Nataša: Stíham školu aj  karate. Síce  je to trochu zložité. 
Klára: Spomeň nejakú súťaž, kde si niečo vyhrala.  
Nataša: Napr. V Žiari nad  Hronom  bol Stredoslovenský pohár v karate - kategória 

kata 10 - 11 rokov. Umiestnila som sa na prvom mieste, vyhrala som zlatú medailu. V novembri som sa 
zúčastnila  v Slovinsku na Lublana  Open a spomedzi 28 športovcov som získala zlatú medailu v kategórii 
kata 10 – 11 rokov.  
Klára: Ako často mávaš tréningy? 
Nataša: Tréningy mávam 3-krát do týždňa a trénujem aj doma. Keby som stíhala, trénovala by som aj  viac. 
Klára: Nataška, prezradíš nám niektoré tvoje obľúbené ????? 
Nataša: Obľúbené jedlo – palacinky, obľúbený šport - karate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, obľúbená farba – modrá, 
obľúbená hodina – telesná výchova, obľúbená pani učiteľka - Mgr. Petra Fajerová, obľúbená kniha -  
o koňoch, obľúbená speváčka/spevák –Zuzana Smatanová, obľúbený športovec - Miroslav Slížik – tréner, 
obľúbený film - Harry Poter. 
Klára: Ďakujem ti za rozhovor a prajem Ti ešte veľa úspechov v Tvojom obľúbenom športe. 

K. Laginová, 5. B 

Všetko za minútu – 15. ročník 
Oslava športu v škole v predvianočnom období sa niesla v znamení olympijských disciplín. Súťažili tieto 

družstvá: Snowbord (1. miesto), Bobovanie (2. miesto), Carling, Korčuľovanie,  Lyžovanie. Ježko blahoželá. 
 

 

 

K 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9_umenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okinawa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kata
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumite&action=edit&redlink=1
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 z tvorivosti detí. 

Slovenský jazyk a literatúra je predmet, kde sa  okrem tradičného „bifľovania“ dáva aj priestor 

na tvorivé úlohy. Jeţko je nadšený rôznymi témami, ktoré ţiaci dokáţu spracovať.    

 
V izbe svieti krásny 

stromček, 

Pod ním leţí veľký 

darček.  

Komu patrí? Moţno mne, 

moţno celej rodine. 

Spoločne ho rozbalíme 

a veľmi sa potešíme. 

Mamka, ocko, ja a brat, 

Vianoce má kaţdý rád.  
S. Blaho, 4. r. 

 

Padá snieţik bielučký, padá, 

na polia, na lúčky, všade. 

Napadlo ho veru dosť 

všetkým deťom pre radosť. 

Hurá, uţ prišli Vianoce 

krásne sa všetko ligoce. 

Všade uţ vonia ihličie, 

mamky uţ pečú koláče. B. 
Hronec. 4. r.  

 
Vianoce 

Vianoce sú za dverami, 

Jeţiško tu bude s nami. 

Všetci sa uţ tešíme, 

kedy stromček postavíme. 

Kaţdý stále upratuje, 

zháňa veci, nakupuje.  
V. Motúzová, 4. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drogy     a     človek 
Nádherný deň. Svitlo ráno. 
Zobudilo nočný spánok. 
Prebudí sa zvláštny človek  
nikdy nevieš jeho vek. 
 
Človek mladý, veď ty fajčíš! 
Či ti ten svet nie je krajší ? 
Len sa pozri vôkol seba,  
či necítiš vôňu neba? 
 
Tak sa uţ prebuď, nechaj sny, 
zabudni na drogy, svet je krásny. 
Človek sa nad tým zamyslel 
a na drogy uţ nemyslel. 
Autor: N.  Juríková 6.trieda 
 

 

 
 

Drogy nie! 
Raz sa stretneš s niečím, 

čo dobre nebude sa Ti zdať, 
no i tak si povieš: no a čo, 

veď to berie aj môj kamarát. 
Zasiahne Ťa jedným razom 

rovnako do žily, 
navykneš si rýchlo na to, 

nik Ti nepovie: už sme dožili. 
Každou dávkou skracuješ si 

život veľmi drahý. 
Drogy, cigarety a alkohol, 

kdeže sa tu vzali?!?!?!?! 
Autor: S. Divékyová, 6. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţivot bez drog 
Fajčíš denne na ulici 
a pritom si pľúca ničíš. 
Nikdy drogy neber,                
radšej sa rýchlo preber. 
Ľudia, čo ju často  vzali, 
uţ sa vôbec neprebrali. 
Kaţdý  múdry človek vie, 
droga – to je trápenie. 
Droga stvára hrozné veci,  
berú ju len riadni tupci.  
My máme ţivot rady, 
chceme športovať, 
droga nikdy nebude  
náš kamarát.                 
Autor: M. Gaman 7. r. 

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku,  

keď členovia rodiny sedia po svojom boku. 

Vianočný stromček sa krásou trbliece 

a na adventnom venci horia štyri sviece. 
R. Ţember, 4. r. 

 

Vianoce 

Stále rátam kaţdú noc,  

koľko dní je do Vianoc. 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, 

Jeţiško tu bude hneď. 

Zazvoní nám zvonček, 

rozsvieti nám stromček.  
M. Brokeš, 4. r. 

 

Cinquain 
Pisár 

nachladnutý                    koktavý 
kýcha           spieva              šušle 

Pisár píše samé nezmysly. 
nádcha 

M. Brokeš, 4. r. 

 

Cinquain 
Cisár 

šušlavý                   zlý 
rozkazuje       vládne     kričí 
Cisár je veľmi  nachladnutý. 

Vládca 
M.  Kitko, 4. r. 

 

Cinquain 

Pisár 

nahluchlý        veselý 

zapisuje  rozkazuje   vymýšľa 

Pisár  píše stále  naopak. 

Pierko 
Autor: Lenka Nosková, 4. r. 
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Óda na mladosť 

Ó,  mladosť, bezstarostné obdobie, no predsa plné starostí, 

v nej mládeţ dumá len o tom ako skresliť nedokonalosti. 

Svoje správanie ospravedlňuje hormónmi 

a väčšinu slov sprevádzajú ironické podtóny. 

Na mobil, net, sociálnu sieť veľa času treba, 

ale čo keď odtrhnúť sa od nich nedá? 

Mládeţ do pamäte ukladá len určité vedomosti, 

do neznáma odkladá povinnosti. 
P. Vajdová, 9. r. 

 

Ó, mladosť, najkrajšia na svete, 

ty pozeráš na chlapcov a robíš z nich obete. 

Nič nie je krajšie v tomto veku ako ty, mladosť. 

Vţdy nám prinesieš smiech a radosť. 

Len mladosť pozná naše medze, 

horšie keď sa človek dostane do hrdze.  
N. Holbová, 9. r

Vtipy: 

- Tomáško, videl si uţ niekedy 

jeleňa ? 

-Áno,  v televízii. 

-A v lese? 

- My do lesa televízor nenosíme.  
M. Hronec, 4. r. 

 

- Ľudo, kázal som nakresliť 

Titanic. 

- Áno, pán učiteľ, práve sa 

potopil v Severnom oceáne.  
M. Brokeš, 4. r. 

 

 

- Matúško, videl si uţ kačku 

divú? 

- Áno, mám ju  plyšovú.  

- A v lese? 

- Nie, ja si do lesa plyšové 

hračky nenosím.  
L. Nosková, 4. r.  

 

Pani učiteľka sa pýta Janka: - Janko, prečo nemáš domácu úlohu? 

Janko: - Ale, pani učiteľka, moja sestra, ktorá mi ju robieva, nebola včera doma.  J. Oršula, 4. r. 

 

Učiteľka: Deti, predstavte si, ţe ste riaditelia veľkej firmy a máte o tej firme niečo napísať.  

Všetky deti píšu, iba Miško nie. 

Učiteľka: - Miško, prečo nepíšeš?  

Miško:- Lebo čakám office manaţérku. V.  Mišejová, 4. r. 

  

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

 

  Na hodine informatiky 

Učiteľ: - Otvoríme si MS Excel. Ţiaci si spustia program v počítači.  

Učiteľ: - Zatvorte si podokno úloh. 

Ţiaci: Pozrú  sa smerom k oknu v učebni a odpovedia: - Veď sú zatvorené. 

(Podokno úloh je bočný panel  v MS Excel.) 

  Dnes sa učíme klonovanie podstatných mien. (SJL – správne – skloňovanie)   

  Autor je ten, kto riadi auto. (SJL – správne – autor je tvorca, pôvodca diela) 

  Ţitný ostrov je známy tým, že sa tam ťaží žito. (VLA – správne – je známy ako najväčší riečny 

ostrov v Európe a pestuje sa tam ţito)    

  Zlomeninu predlaktia dáme do trojhlavej šatky.  (BIO - správne – do trojrohej šatky) 

  Obojţivelníky sú plazy, ktoré ţijú vo vode i na suchu.  (BIO – správne – ţivočíchy) 

  Stavbu tela huby tvorí maternica, klobúk, hlúbik a podhubie. (BIO – správne – plodnica) 

  Na hodine matematiky sme počítali energetické hodiny potravín.(správne – hodnoty) 

  Skrátený názov borovicových lesov, podľa Záhorákov, na Záhorskej nížine je Boris. (VLA – správne – 

bor)  

  Trnava je hlavné mesto Talianska. (VLA – správne - Trnavu nazývame slovenský Rím) 
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ľahko a rýchlo. Skús aj ty. 
 
Ak na jablkový koláč potrebujeme 2 jablká, 
pričom 1 kilogram tvoria štyri jablká, koľko 
koláčov upečieme z 5 kg jabĺk?  

 
Na oslave pije polovica hostí kolu, štvrtina 
limonádu, šestina pije pomarančový džús 

a zvyšní traja vodu. Koľko hostí je na oslave?
 
(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)

 

 

 

 Ježko vyzýva všetkých žiakov našej školy, aby si užili polročné prázdniny, oddýchli si, zhodnotili 
svoju prácu a určili si svoje ciele, ktoré chcú dosiahnuť v 2. polroku školského roku 2010/2011, aby 
mohli byť aj na konci roka právom na seba hrdí.  

 Ježko pozýva v mene RZ pri ZŠ s MŠ na 9. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy, ktorý sa 
uskutoční  12. februára 2011 v KD Diviaky nad Nitricou. Predaj vstupeniek (15 €/os.) zabezpečuje 
ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou. Telefónny kontakt: 54 64 097. 

 Ježko vyzýva zapojiť sa svojimi tvorivými prácami do súťaže, ktorá bude prebiehať počas 
veľkonočnej výstavy – „ O naj... kvet“ 

- rr -

 
Valentín 

 

Veľa lásky, čokoládku, 
praje Ježko v tomto sviatku. 
Sladké priania, pohladenia, 

úprimný úsmev a pekné slová. 
Nech tohtoročný Valentín Ti  

 aj o polroka vyčarí úsmev na tvári. 
   
 
 

 
Deň učiteľov 
 
Svojim druhým mamám v  škole  
robia žiaci vrásky. 
V ich veľký deň im z lásky 
venujú  krátke blahoželanie. 

Veľa zdravia, empatie a trpezlivosti 
a čo najmenej problémov a so žiakmi 
starostí. 
 

-rr-

Z obsahu: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jeţko 2 - občasník školy. Január 2011. 

Vychádza štyrikrát v školskom roku. 

Adresa: ZŠ s MŠ č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou. 

Web školy: www.zsdini.edu.sk 

Redakčná rada: Šéfredaktor: P. Vajdová. 

Predseda redakčnej rady: I. Ďurtová. 

Pedagogická asistencia: PaedDr. Jana Hatványiová. 

Foto: archív školy. 

Motív Jeţka – Klára Laginová. 

©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom 

a fotografie sú pouţité so súhlasom dotknutých osôb. 

Tlač: Tlačiarne Alius Prievidza. 
Príspevky do časopisu Ježko odovzdávajte triednym učiteľkám alebo 

do pripravenej schránky „Ježko“ na dolnej chodbe pri nástenke 
školského parlamentu. Ježko sa teší najmä na pôvodnú vlastnú 

tvorbu žiakov akéhokoľvek charakteru. 
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