Motto Ježka:

Otvor
a daj prostredníctvom mojich stránok okoliu vedieť,
čo všetko sa dá v škole vidieť, vytvoriť, preţiť a dozvedieť.

(redakčná rada)

Očami Ježka (miesto editoriálu):
K(ultúrny) N(ávyk) I(nteligentného) Ž(iaka) K(omunikujúceho) A(dekvátne)
rozvíja čitateľské kompetencie a zaslúţi si pozornosť minimálne z dvoch dôvodov.
Pri zisťovaní, prečo sa marec pripomína
ako mesiac knihy, som sa dopracovala
k známej postave slovenskej histórie. Je
ním - Martin Hrebenda Hačavský
(10. 3. 1796 - 16. 3. 1880) - legendárny
šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj
osvety a vzdelanosti. Nevidel, ale knihy
miloval. Vďaka jeho snahe - rozširoval
kalendáre, aj chudobní a nevzdelaní
ľudia spoznávali kniţnú kultúru a
získavali prehľad o verejnom dianí.
Marec za mesiac knihy bol prvýkrát v
Československu vyhlásený v roku 1955.
Dnes úlohu Mateja Hrebendu - šírenie
kníh a kniţnej kultúry a podporu
vzdelávania, plnia kniţnice. V mesiaci
knihy organizujú Týţdeň slovenských
kniţníc, ktorý vyhlásila Slovenská
asociácia kniţníc v roku 1999. Cieľom je
poukázať na to, ţe v období
informatizácie má kniha stále svoje
opodstatnenie, hoci
sa mení jej
podoba - od rukopisnej, cez tlačenú speje

k svojej elektronickej podobe. Ţiaci našej školy
absolvovali niekoľko hodín v obecnej kniţnici, kde
sa im venovala pani knihovníčka. Rozprávali sa, čítali
a vypĺňali Záznam o čítaní knihy. V škole na dolnej
chodbe sa nainštalovala výstavka kníh.
Začiatkom mesiaca apríl pri kniţke zostaneme vďaka
iniciatíve Zdruţenia Orava, ktoré pravidelne uţ
niekoľko rokov vyhlasuje v dňoch 2. - 8. apríla
Týţdeň hlasného čítania. Zdruţenie Orava sleduje
jeden cieľ, ktorým sa stotoţňujú aj vyučujúce 1. st.
ZŠ. Čítanie, podobne ako rozprávanie, je jazyková
činnosť, ktorá sa rozvíja prirodzene a pouţívaním v
praxi. Aktívny vzťah a pozitívny postoj k čítaniu je
otázkou dlhodobých vplyvov v domácom prostredí.
Je to prirodzené prostredie, ktoré má motivovať
k čítaniu uţ v predškolskom období a má
pokračovať počas školskej dochádzky. Týţdeň
hlasného čítania je zameraný na čítanie doma,
s rodičmi a vypĺňanie zadaných úloh. Pomocou
indícií v tomto školskom roku deti získajú odpoveď
na otázku Ako sa volá najväčší slovenský poklad?
Prajem všetkým čitateľom príjemne strávené chvíle
s kniţkou
v ruke.
–jh-

Štátny vzdelávací program - bol schválený na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008.
Vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a
rámcový obsah vzdelania. Slúži ako jednotný základ pre tvorbu školských vzdelávacích programov.
Na osvojenie si kmeňového učiva určuje 70 – 80 % celkovej časovej dotácie.
Školský vzdelávací program – si školy pripravujú na základe štátom určeného štátneho
vzdelávacieho programu. ŠkVP upravuje obsah výučby (nad rámec štátom stanoveného minima) i jej
organizáciu (klasické predmety, projektové vyučovanie, bloková výučba). Každá škola si vypracuje
vlastné učebné plány, osnovy i vzdelávacie štandardy, štát určuje len základný rámec. Otvára sa tak
priestor pre iniciatívu učiteľa, možnosť profilovať sa na konkurenčnom vzdelávacom trhu a reagovať
na regionálne potreby.
(zdroj:
www.minedu.sk)
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Jeţko šiel po

(stopách) aktívnych detí a informuje.

J e ţ k o

p r i p o m í n a

p r e d v e ľ k o n o č n é

o b d o b i e

v

š k o l e

Výstava v KD
CINQUAIN:
VAJÍČKO
MAĽOVANÉ HEBKÉ
FARBIŤ ZDOBIŤ DAROVAŤ
JE SYMBOLOM VEĽKEJ NOCI
KRASLICA
DRUHÁCI

Súťaž „o naj operenca"
Súťaž vyhlásil DV Jednota Banky - Ješkova Ves za
spoluúčasti ZŠ s MŠ. Prinesené boli prekrásne, nápadité
výrobky od 135 detí z MŠ Banky, Diviaky nad Nitr., ZŠ
a čo nás veľmi teší aj zo Špeciálnej ZŠ v Novákoch. Pri
tvorbe sa využili snáď všetky druhy dostupných
materiálov. S najväčším počtom výrobkov súťaž
obohatila K. Paláriková , 3.r. s bratom Mirkom, 4. r.
Do
pravého
hniezda
umiestnil svojho operenca
M. Gaman, 6.r. Tretiaci mali
zbierku
„Operenci
v
básničkách“.
Bodovala

upečená sliepka s kuriatkami
V. Mišejovej, 3. r. a B. Hronca, 3. r., bocian z cesta
sediaci na komíne a na vymenovanie ostatných niet dosť
mie
sta.
Najmladšie
dve
účastníčky
mali 2 roky,
najstaršia bola
pani
dôchodkyňa
z Máčova. Všetci súťažiaci boli ocenení balíčkom a hračkou.
Najzaujímavejšie produkty boli odmenené diplomom a cukríkmi.
Vysoká účasť prekvapila a organizátori sa tešia na ďalšiu podobnú
súťaž.
-rr2

 Tvorivé dielne
Tvorivé dielne pripravili pre deti
vytvárali
obálku
–
zajaca
aj
pani vychovávateľky zo ZŠ s MŠ (p.
s blahoželaním,
veľkonočný
pozdrav
Mišejová, p. Kaňová), pani učiteľka
a operencov zo slaného cesta.
Ďurtová a p. učiteľka Gamanová. Deti
Výroba zajačikových
Vytváranie
Veľkonočné ozdoby
obálok
pozdravov
zo slaného cesta

Rozprávanie p. Elenky Mišejovej na tému Veľkonočné zvyky a jedlá pritiahlo do kultúrneho domu i nečakaný
počet dospelých ľudí. (KD – piatok – 19. 3. 2010). Deti začudovane počúvali príbeh tzv. deda a murieny. Po
prednáške sa prešlo k praktickej ukáţke. Stačil varič zapojený do elektriky, 1 liter mlieka a 10 vajec. Do
pripraveného hrnčeka s mliekom sa pridalo postupne 10 vajec. Zmes sa osolila a neustále miešala. Keď nadobudla
vhodnú konzistenciu, preloţila sa pomocou naberačky do gázy a na sitko, aby prebytočná voda odtiekla. Takýmto
jednoduchým spôsobom sa zrodila veľkonočná hrudka. A ţe bola vynikajúca, o tom netreba ani písať. Pohostenie
nachystané kultúrnou komisiou razom zmizlo. Dobrú chuť prajem tým, ktorí si hrudku pripravia vlastnoručne! –jh-

Pozorní počúvajúci


Slávnostne prestretý stôl

Veľkonočná hrudka

Aladinova zázračná lampa

Dnes, 24. marca, všetci ţiaci našej školy sa sústredili do školskej telocvične.
Vzhliadli divadlo pre deti v podaní Divadla bez opony z Banskej Bystrice.
Divadelné predstavenie vykresľuje ţivotný príbeh chudobného chlapca Aladina,
syna Hassanovho. Aladin sa dostal do spoločnosti falošného strýka – čarodejníka,
ktorý mu podaroval plášť a priviedol ho do jaskyne. V jaskyni bola ukrytá
zaprášená zázračná lampa, v ktorej prebýval mystický Dţin. Po mnohých
peripetiách s čarodejníkom v pätách a s pomocou Dţina
získal Aladin svoju lásku – Fatimu od sultána. Páčilo sa
nám, ako o láske rozprával. - Ja mám pre Fatimu svoj dar
v zlatom svietiacom srdci. Fatimu budem mať rád, vážiť si ju,
priateliť sa s ňou, zdieľať žiaľ i smiech,... Vezírovi sa tieto
dôkazy lásky nepáčili. Aladin musel lásku dokázať
bohatstvom - zlatým palácom na kopci. Rozprávka sa
končí šťastne. Krásny príbeh lásky výborne dotvárali kulisy, hudobné prevedenie, texty
piesní, herecké umenie a repliky plné veselosti a humoru. Ďakujeme hercom za
spríjemnenie vyučovacieho dňa. Etikári – Karolínka, Dianka, Alex, Kristián, Dávid.
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Matematický klokan 2009/2010

Ďakujeme všetkým 47 ţiakom, ktorí sa zapojili do najväčšej matematickej súťaţe na svete aj na Slovensku. Pani
učiteľky Mgr. M. Borodovčáková a Mgr. G. Paulďurová skontrolovali správnosť vyplnenia hárkov s odpoveďami,
vyplnili protokol a odoslali poštou. Spoločne sa bude čakať na výsledky, ktoré budú oznámené najneskôr vo
štvrtok 14. apríla na stránke www.matematickyklokan.sk. Mgr. G. Paulďurová



Geografická olympiáda

Ladislav Ferov sa zúčastnil krajského kola GEO olympiády v Novom Meste nad Váhom. Dojmy a
pocity po absolvovaní teoretickej a praktickej časti mal rôzne. Skončil na štvrtom mieste z 20
účastníkov. súťažiacich. Škoda, lebo mal rovnaký počet bodov ako súťažiaci na 3. mieste.
Blahoželáme!
 Chemická olympiáda
Úspešnou riešiteľkou v okresnom kole sa stala Michaela Jurenková, 9. r. Blahoželáme. –rr

Športové aktivity

Jeţko je presvedčený, ţe športovanie je súčasťou zdravého spôsobu ţivotného štýlu a prevenciou pred mnohými
chorobami. Je pyšný na to, ţe na tradičné súťaţné športové zápolenie sa nezabudlo ani v tomto školskom roku,
lebo byť dobrým športovcom znamená krok za krokom prekonávať samého seba....
Najlepší skokani v našej škole
Súťaţivý duch opäť oţil vďaka 22 pretekárom, ktorí si
dnes zmerali svoje sily v skoku do výšky. Niektorí
chceli prekonať samých seba, iní spoluţiakov a pre
niektorých bol výzvou do budúcna svetový rekord,
ktorý drţí kubánsky pretekár Javier Sotomayor (245
cm) . Ţiaci boli rozdelení do troch kategórií dievčatá, chlapci 6. - 7. r. a 8. - 9. ročníka. Skákalo sa
zľava, sprava, latka padala, opäť sa dvíhala, úsmev na
tvárach však nechýbal a celé podujatie sa nieslo v
priateľskom, športovom duchu, v ktorom zvíťazili tí najlepší. Pomáhali asistenti a p. učiteľka Beňová. A ktorí to
boli?

Srdečne blahoţeláme!

Postúpili aţ na okres!
Najväčší športový
úspech
dosiahli naši mladší žiaci,
keď nás 3. marca 2010
reprezentovali v okresnom
kole basketbalu v Prievidzi.
Síce sa neumiestnili na
prvých
troch
miestach,

Kategória dievčat: Kategória chlapcov 6. - 7. ročníka
1. Michal Gaman 140 cm
1. Kristína Divékyová
2. Juraj Znamenák 135 cm
130 cm
3. Kamil Martinusík 130 cm
2. Simona Turcerová
115 cm
Kategória chlapcov 8. - 9. ročníka
3. Ema Hanusová
110 cm
1. Tomáš Divéky 157 cm
2. Adrián Chrenko 155 cm
3. Patrik Hagara 150 cm
predviedli
vynikajúce
zručnosti, za ktoré by ich
určite pochválili aj hráči
z NBA. Basketbalisti: Kamil
Martinusík,
Michal
Gaman, Ľubomír Hagara,
Milan Habrman, Jakub
Majerník,
Filip
Cako,
Marcel Krausko.
Mgr. P. Fajerová.
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Dilong Star

Dňa 27. januára 2010 sa našou školou ozýval spev populárnych
piesní v podaní našich menších i väčších spevákov, pretoţe
prebiehalo školské kolo súťaţe Dilong Star, ktorú organizuje ZŠ
R. Dilonga v Trstenej. Rozhodnutie poroty:

II. kategória:
1.
Romana Miniková, 5. r.
2.
Barbora Hagarová, 5.r.
3.
Marko Divéky, 5. r.
III. kategória:
1.
Romana Líšková, 9. r.
2.
Marek Macko, 9. r.

V marci
nás
reprezentovali
v Trstenej – R. Miniková a R. Líšková,
ktorá skončila na treťom mieste. Novinkou bol fakt, ţe súťaţiace museli so sebou priniesť prezentáciu
z uskutočneného školského kola. K speváckym úspechom blahoţeláme.
Mgr. A. Kováčiková



Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Metodické zdruţenie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
zorganizovalo zápis do 1. ročníka pre 18 detí dňa 1. 2. 2010.
Tematické zameranie zápisu bola známa rozprávka
Snehulienka a sedem trpaslíkov. Zápis realizovali vyučujúce
1. stupňa ZŠ za prítomnosti pani zástupkyne z materskej
školy. Deti boli veľmi smelé, pekne rozprávali, kreslili
a plnili dané úlohy. Za snahu a ochotu získali darčeky a
pamätný list. Darčeky s láskou pripravovali druháci, tretiaci,
krúţok Šikovné ruky a ţiaci 2. st. ZŠ na technických
prácach. Jeţko sa teší na triedu takmer plnú chalanov. –rr-



Projekt Defilé obce Diviaky nad Nitricou

Vďaka projektu Defilé obce Diviaky nad Nitricou a finančnej podpore spoločnosti Porfix – pórobetón, a. s.
prostredníctvom Nadácie ARX Jaslovské Bohunice, sa zorganizovalo mnoho veľmi pekných emotívne silných akcií.
Pre žiakov bolo pripravených niekoľko prednášok – M. Klinec (vyšívanie), M. Nosková (história školstva),G.
Paulďurová (poslankyňa OcÚ), E. Mišejová (vianočné a veľkonočné zvyky a jedlá), Z. Gamanová (prírodný materiál,
slané cesto, samotvrdnúca hlina, D. Hagara (návšteva galérie, ateliéru a práca s hlinou), O. Domanická (folklór
v obci), prednášky o kronike obce, školy,... O tom, že žiaci pozorne počúvali svedčilo množstvo otázok. Žiaci získali
potrebné poznatky z počutého. Získali manipulačné zručnosti pri práci s rozličnými druhmi materiálu –rôzne druhy
papiera, prírodné materiály, tvorenie vianočných ikebán, práca s medovníkovým cesto, slaným cestom, so
samotvrdnúcou hlinou, s prírodnou hlinou, pečenie oblátok, príprava veľkonočnej hrudky,... Žiaci sa tešili, skúšali,
tvorili. U žiakov sa rozvíjali čitateľské a komunikačné zručnosti.
Tretiaci s triednou učiteľkou zostavili metodický list pre 20 súťažiacich zo všetkých ročníkov v súťaži Defilé
vedomostí. Na jej realizáciu prípravy vrcholia. Odmeny sú zakúpené, tričká, v ktorých sa bude súťažiť zhotovené.
Súťažiaci, moderátor a zapisovateľky určené.
Podklady do bulletinu sa hľadali postupne podľa učiva v učebnici vlastivedy pre 3. r. Bulletin sa spracováva.
Doplnený bude CD nosičom s naspievanými piesňami (p. A. Hanusová pomohla) a narozprávanými básňami o škole,
povesťami a ... môže sa krstiť za prítomnosti predstaviteľov spoločnosti PORFIX – pórobetón, a. s., Nadácie ARX
Jaslovské Bohunice. Za poskytnutie grantu ďakujeme nadácii, ale aj p. Róbertovi Divéky.

-jh-
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tvorivosti detí.

CINQUAIN:

D r u h á c k y

KVAPKA

D e ň

v o d y

REKLAMA:

LAHODNÁ ČÍRA

Voda, voda, voda
osvieži a sily dodá.
Rád ju pijem každý deň!
A som svieži celý deň.
R.Bátora, 2. r.

PRAMENÍ TEČIE OSVIEŢI
ZACHRÁNI ŢIVOT NA ZEMI
VODA
Vodička je vzácny poklad,

Voda je pre ţivot veľmi

ktorý veľmi ľúbime.

dôleţitá.

Dáva ţivot ľuďom, kvetom,

Bez vody nie je moţný ţivot.

zvieratkám

S vodou musíme šetriť,

a všetkých nás umyje.

pretoţe vody ubúda.

Vodička je najzdravšia

A v niektorých krajinách

a preto ju radi pijeme.

ako Afrika uţ aj chýba.

P. Plachý, 2. r.

E. Krpelanová, 2. r

.



V e ľ k á

n o c

t r e t i a c k y m i

o č a m i

„Navštívila som Veľkonočnú výstavu v KD Diviaky nad Nitricou. Očarilo ma množstvo
a krása výrobkov. Zúčastnila som sa jej spolu s treťou triedou. Bolo to v piatok počas
vyučovania. Okrem pani učiteľky som stretla aj pani Domanickú. Ona nám porozprávala
na javisku o praní kedysi dávno. Na výstave ma zaujalo tajomstvo upečenej Viktorkinej
sliepky. Starkej pomáhala pri pečení aj ona. Určite ich to stálo veľa síl a námahy. Podľa
mňa boli všetky vystavené výrobky pekné, no najviac sa mi páčila táto sliepka. Všetci sme
za námahu boli odmenení. Výstava bola nádherná a teším sa na ňu opäť o rok.“ D. Plachá

... „Výstavu som obdivovala s mojou kamarátkou Karinkou. Medzi toľkými krásnymi a zaujímavými
výrobkami som si našla aj tie, ktoré som priniesla ja. Mala som gazdovský dvor plný operencov, pletenú
sliepočku s kuriatkami, upečenú sliepku a ešte vajíčka s motívmi Veľkej noci. ...“ V. Mišejová
Sliepočka
Naša sliepočka kvočka
má ona úzke očká.
Nevládze už behať po dvore,
pretože ju únava berie.
Tak radšej vyskočí do kurína
a čaká ju tam mäkká perina.
Veľká ošítka s kopou slamy
sedí sliepka a počuje ťuk do
škrupiny.
Vyliahlo sa malinké kuriatko,
ktoré malo žlté zobátko.
Kuriatko sa dobre naje
a teší sa, že ho mamka hreje.

Kohút Ján
Na malom dvore je veľký pán
a volá sa kohút Ján.
Má na starosti sliepku Janku,
čo býva v jeho domku.
Na jeho bydle spáva
a rada sa kotrbáľa.
Každé ráno sliepka kričí
kotkodák,
znesiem ti ja vajko ako klát.
P. Homolová

Slepačia mamička
Nesmelé slniečko, zelená
trávička,
na vajíčkach sedí slepačia
mamička.
Kohútik veselo slniečko víta,
z vajíčka kuriatko na svet sa pýta.
Pod teplom mamičky čas rýchlo
letí,
chráni si láskavo maličké deti.
Sliepočka s pýchou vyvedie
zakrátko,
na trávu zelenú zlatučké
kuriatko.
J. Oršula

R. Žember
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Sliepočkin deň

Poďobkajú, pohrabkajú
a už plné brušká majú.

V kuríne je veľká vrava,

Keď ste si už pohrabkali,

všeličo sa pošuškáva.

kohút Igor sliepkam vraví,

Sliepka Zuzka, sliepka Vierka,

poďho naspäť do kurína,

otvorili spolu

znášať vajcia nie je psina.

dvierka,

Gazdiná sa potešila,

a vyšli si na priedom,

večer vajcia uvarila.

pozorujú celý dvor.

D. Plachá

S. Blaho a M. Brokeš, Skicár



J e d n o d u c h o

Chlapec a dievča
chlapec získať dievča sa stále pokúša

n á d h e r a

Kniha spomienok
moje srdce je ako kniha, v ktorej sú

nepomáha mu ani plakanie do vankúša

spomienky

on plače stále na vankúši samé slzy

vytrhávam z nej strany, hádţem ich do

ani netreba vravieť ako ho to mrzí

rieky

v noci nemôţe spať, dokáţe len smutno bdieť

tá rieka je môj osud, ona spomienky

je to kvôli tomu, ţe musí na ňu stále myslieť
on bez nej nedokáţe ţiť, ona na neho kašle
keby mohol, sladučkú pusu jej zašle

odplaví
asi som nebol pre teba ten pravý

jeho jediný sen je pobozkať tu krásku

moţno raz pre mňa tvoje srdce poľaví

po bozku čaká, ţe mu bude opätovať lásku

budem

to sa nikdy nestane, jej srdce mu lásku nevie dať

nezoberie môj ţivot boľavý

chlapec však bojuje, nikdy sa nechce vzdať

rieka unáša strany oni plávajú preč

čaká na to, ţe niekedy raz isto budú spolu
dievča ale vraví: " prepáč, no máš smolu!"
vtedy myslel na smrť, chcel nech mu ţivot

tu

čakať

pokiaľ

mi

smrť

môj ţivot je rytier, ktorý vytasil meč
tým mečom preťal city, ktorými sme sa

skončí

naviazali na seba

nedokázal to, lebo ju zbadal keď zavrel svoje oči

aj keď kvôli láske trpím, milujem len teba

keď raz dievča odišlo z tohto krásneho sveta
jediné, čo chlapec kričal bola táto veta:

D. Stručka, 9. r.

"milujem ťa, láska, niečo som ti sľúbil"
na druhý deň ráno mŕtvy, lebo ju moc ľúbil

,
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nad novými pojmami, ktoré sa podarilo vymyslieť deťom priamo vo vyuč. procese:
 Prvé písmo k nám priniesol Matej Korvín. (VLA
 Číslovkou prvý označíme pretekára, ktorý sa
– správne Cyril a Metod)
najviac spotil. (SJL - správne – pribehol ako prvý)

 Ţivotné podstatné meno je medveď, neţivotné je
maco. (SJL – správne – maco je ţivotné podstatné
meno)

 Prvý kráľ v Samovej ríši bol Ľudovít Štúr. (VLA
– správne – Samova ríša bol štátny útvar a vodca bol
franský kupec Samo)

 Najväčší hrad na
Slovensku je Bratislavský
hrad.(VLA – správne –
Spišský hrad)

 Čísla pri násobení a výsledok násobenia sa
nazývajú – párové, párové, činiteľ. Príklad: 72 : 3 =
202 (MAT - správne – činiteľ, činiteľ, súčin, príklad
72 . 3 = 216)

 Z airbagu som urobil slovenský znak. (PDA –
správne – z erbu)
Vtipné rozhovory:
 Otázka: „Išiel uţ jeţkový autobus?“ „Neviem.“
(správna otázka - „Išiel uţ autobus z Ješkovej Vsi?“)

 „Mal by si si vstúpiť do svedomia.“ „Ja by som

aj vstúpil, ale keď sú tam stále zatvorené dvere.“
ľahko a rýchlo. Skús aj ty.
 Nájdi písmeno, ktoré patrí namiesto
otáznika.

Koľko štvorcov rôznej veľkosti vidíš
v štvorcovej mrieţke?

B G L
C H M
E O ?

(zdroj: Hlavolamy pre deti – R. Allen)



ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou pozýva všetkých
rodičov a priateľov školy do Kultúrneho domu
v Diviakoch nad Nitricou dňa 9. mája 2010
o 15.
00 hod. na program organizovaný pri príleţitosti Dňa
matiek – Defilé vedomostí..



9. mája 2010 bude pokrstený bulletin Defilé obce
Diviaky nad Nitricou a slávnostne predstavené
insígnie našej školy. Na všetkých hostí sa tešia ţiaci
i pedagógovia našej školy. Všetci ste srdečne vítaní.

–rr-

všetkým pedagógom, aby im neubúdalo z energie a chuti vzdelávať a vychovávať
žiakov, pretože hoci sa to nezdá každý učiteľ v žiakoch hľadá seba a seba dáva žiakom.
všetkým maminám, aby so svojimi deťmi kaţdý deň preţívali nezabudnuteľné chvíle, ktoré sú
jedinečné a neopakovateľné.
Jeţko 3 - občasník školy. Marec 2010.
Vychádza štyrikrát v školskom roku.
Adresa: ZŠ s MŠ č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou.
Web školy: www.zsdini.edu.sk
Blog školy: diviakynadnitricou.spaces.live.com

Príspevky do ďalšieho čísla časopisu Jeţko odovzdávajte
triednym učiteľkám. Jeţko sa teší najmä na pôvodnú
vlastnú tvorbu ţiakov akéhokoľvek charakteru.

Redakčná rada: Šéfredaktor: P. Vajdová. Predseda
redakčnej rady: I. Ďurtová. Pedagogická asistencia:
PaedDr. Jana Hatványiová. Foto: archív školy.
©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom
a fotografie sú pouţité so súhlasom dotknutých osôb.
Tlač: Tlačiarne Alius Prievidza.
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